
 
CENTRO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL 

UNESCO 
 
 

“Herança é a memória do futuro, mas sem o envolvimento e 
a participação da juventude, a herança não terá futuro.” 

Mensagem de Ingunn Kvisteroy 

Agência Norueguesa de Cooperação em Beijiing  

– China – setembro 1997 

 
Em nenhum outro período histórico da humanidade, os povos, em todo o mundo, estiveram tão 

preocupados como agora em preservar elementos de seu passado, e são inúmeras as razões que 

justificam este movimento: 

 medo da perda da identidade da herança patrimonial, através da rapidez das mudanças que se 

processam na humanidade; 

 receio da economia globalizada que levaria a uma globalização cultural; 

 necessidade de resgatar valores morais da comunidade, como fonte de esperança em dias 

melhores; 

 necessidade de reforçar o senso de valor da comunidade, através da memória ancestral; 

 luta pela conquista da preservação do meio-ambiente para um desenvolvimento sustentável; 

 manifestação mais intensa da religiosidade, despontando entre os povos; 

 valorização, apreciação e amor a todas as formas de criatividade artística, e cultivo do belo. 

A UNESCO caracteriza-se como a Agência n٥ 1 de preservação do patrimônio mundial internacional e 

nacional. Seus objetivos são a identificação e a proteção da herança natural e cultural de valor universal 

notório, assegurando que as futuras gerações possam herdar tesouros do passado. 

Através da Convenção Mundial da Herança, a UNESCO distingui a herança cultural como sendo aquela 

que compreende todos os elementos criados pela sociedade ou comunidade no passado, e que confere, 

hoje, a esta sociedade um senso de identidade e de valores próprios. Usualmente, se distingue herança 

cultural tangível e intangível. Por tangível, entende-se a herança de lugares que são geralmente 

“imutáveis”. Outros tipos de herança tangível são facilmente mutáveis, como pinturas, estátuas, 

manuscritos e outros artefatos. 

Por herança cultural intangível, entende-se todo o patrimônio de herança cultural de uma determinada 

comunidade que através dos tempos se imortaliza no consciente coletivo de seu povo e lhe confere 

identidade e noção de pertencimento. 

Aponta-se a preservação do patrimônio mundial como uma nova causa social poderosa, constituindo-

se como elemento de união entre os povos de todas as culturas. Esta premissa fundamenta-se na tese 

de que a partir do desenvolvimento da consciência da necessidade de preservação, desencadeia-se o 

fortalecimento da valorização e apreciação da diversidade cultural, promovendo mundialmente uma 

maior compreensão e respeito entre os povos de diferentes culturas. Desta forma, assegura-se o 

despertar da solidariedade entre as nações que juntas se identificam na preservação para a sobrevida 

da memória das futuras gerações, pavimentando um caminho para a construção de um clima de paz no 

mundo. 
 


