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RESUMO   
 

 

História e Patrimônio 

 

A história é a reconstrução baseada no pensamento lógico, inexata e parcial do passado, nunca, nenhum 

historiador poderá reproduzir o passado de forma extremamente fiel e imparcial. Contudo o papel do 

historiador é reconstruir o passado de forma honesta, coletando o maior número de fontes possíveis e 

mantendo o maior distanciamento de suas emoções e convicções pessoais. 

 

As fontes para o trabalho histórico são as mais variadas, no entanto, o historiador deve buscar o maior número 

possível de fontes confiáveis que representem a sociedade ou o aspecto da sociedade estudada, não faria 

sentido fazer uma pesquisa sobre a música brasileira escutando somente samba e não outros ritmos. Qualquer 

ação humana pode ser considerada uma fonte histórica, desde um relato oral, uma gravação musical, 

documento de um determinado governo e até mesmo cinzas de uma fogueira podem ser consideradas 

fontes. 

  

História e Memória  

 

A memória pode ser descrita de diversas formas, mas ela sempre é uma construção de um passado. Na esfera 

pessoal nós sempre reconstruímos a nossa memória, na verdade, a memória é construída a todo instante e 

neste momento enquanto você lê este resumo esta esquecendo e guardando fatos e sensações que 

ocorreram durante toda a sua vida, esse processo é a nossa memória biológica que pode ou não se confundir 

com a memória histórica, por exemplo, você deve lembrar de onde estava no momento do ataque terrorista 

no World Trade Center em 9 de setembro de 2001 e isso faz parte da construção não somente da sua memória 

mas também da memória coletiva de uma sociedade específica (dos Estados Unidos) e do mundo. 

 

Há outro tipo de memória, a que é da sociedade, esta é construída de maneira seletiva pelos governos de 

países, municípios e estados, ela é escolhida por um grupo de pessoas ou pela sociedade inteira e perpetuada 

Pedro I,  temos também a construção histórica de fatos como o Grito da Independência e a Proclamação da 

República, dois eventos importantíssimos da história brasileiras que estão retratados em quadros que foram 

encomendados pelos governos que não são fiéis a realidade mas uma reconstrução de um passado que se 

torna uma memória coletiva por seu ensinamento nas escolas e divulgação em geral. 

 

Para tal construção são suprimidas conscientemente pelos governos memórias que não são agradáveis para 

aquela administração, por exemplo, os governos imperiais no Brasil não viam a figura de Tiradentes como um 

herói, mas como um subversivo, desordeiro, já que este tinha inspirações republicanas e foi contra o governo 

o período de 1889 á 1930 é uma construção de memória da Era Vargas que não via com bons olhos o governos 

das oligarquias ligadas a terra, especialmente á cultura do café. 

 

Cultura e Sociedade. 

 

A sociedade como agrupamento de pessoas com uma identificação se une por uma cultura que é o modo 

de fazer, pensar, agir e organizar este certo grupo de pessoas, estamos inseridos na sociedade brasileira pois 

dividimos e temos a sensação de pertencimento a uma cultura em comum como o futebol, além disso, 

respeitamos leis morais e leis escritas pelo estado em comum. 
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A cultura em comum é muitas vezes selecionada como a memória, tanto pelo governo que incentiva 

determinadas expressões culturais quanto pela sociedade que naturalmente incorpora um habito, fala ou 

qualquer expressão cultural. Assim temos uma memória e cultura herdada, por exemplo nenhum brasileiro 

que estava presente na proclamação da república ainda está vivo, mas pelo processo de preservação e 

transmissão da memória todos nós sabemos que foi o Marechal Deodoro da Fonseca quem proclamou a 

república, assim como ninguém presenciou a criação do primeiro pão de queijo, mas pela preservação da 

cultura a receita pode ser passada pelas gerações.  

 

Parte dessa memória e cultura é passada por meio de locais físicos, praças, edifícios e monumentos são 

construções da memória coletiva, assim uma pessoa que deseja aprender mais sobre os jesuítas e a fundação 

de São Paulo pode visitar o Pátio do Colégio, ou aprender sobre o período Joanino indo ao Jardim Botânico 

no Rio de Janeiro. 

 

Patrimônio Material e Imaterial. 

 

O patrimônio é toda a ação humana que tem uma certa importância para a sociedade ou para um grupo 

dentro dessa sociedade, assim temos os patrimônios materiais e imateriais, já que a ação humana pode ser 

tangível (podendo ser tocado) ou intangível (que não pode ser tocado). Os materiais podem ser definidos 

em bens móveis e bens imóveis, os móveis são os que podem ser transferidos de um local á outro como o 

, já os bens imóveis não podem ser 

transportados como o Palácio da Alvorada em Brasília ou a Catedral da Sé em São Paulo. 

 

O patrimônio imaterial foi incluído oficialmente na constituição de 1988, esse tipo de patrimônio é toda a 

expressão cultural ou fonte histórica que não pode ser tocada, ou seja, danças, receitas culinárias, cantigas 

de roda, contos populares, cultos e festas religiosas entre outros. Assim temos a transformação em 

patrimônio imaterial a receita da feijoada, do pão de queijo, o funk, o foro, o samba e até mesmo sotaques 

regionais como o do bairro da Mooca na zona oeste de São Paulo que foi transformado em patrimônio 

imaterial da cidade de São Paulo. 

 

Preservação do Patrimônio 

 

Os principais responsáveis pela preservação e divulgação do patrimônio histórico e portanto da memória são 

as universidades e os museus, no caso pegaremos o exemplo dos museus, estes são encarregados de 

conservar o patrimônio histórico e cultural em suas mais diversas formas como gravações de depoimentos, 

imagens, danças e músicas, além de obviamente objetos, escritos e construções. Guardando os objetos e 

expondo-os ao público é reproduzida a memória coletiva fazendo com que essa memória selecionada 

passasse para as próximas gerações. 

 

Além dos museus há também na linha de frente da preservação da memória e do patrimônio são os institutos 

históricos, o mais famoso do Brasil é o IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que 

cuida de diversos museus pelo país sendo responsável pela preservação da memória coletiva brasileira, 

nascido como SPHAN (S para Sociedade) em 1937 foi criado após inúmeras pressões de artistas, historiadores 

e intelectuais o instituto foi criado ainda no governo Vargas e sobrevive até os dias de hoje. 

 

Além desses institutos temos a UNESCO que é o órgão da ONU que preserva os patrimônios que fazem parte 

da memória de toda a humanidade, já que mesmo com culturas diferentes temos aspectos e memórias em 

comum, por exemplo as pirâmides do Egito já que é ensinada a antiguidade egípcia em todas as escolas do 

mundo, ou Pathernon na Grécia já que diversos governos partilham características advindas dos gregos como 

a democracia.  

 


