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Patrimônio Cultural 

Praça São Francisco – Sergipe – Brasil 

 
 

“Uma visão fraca percebe a cultura como um acontecimento qualquer no mundo 

Uma visão forte percebe as cores, escuta a música, 

Sente a história e projeta o futuro.” 
                                                                     Jovem da Jordânia 
 

 
 

Por que nos interessa o Patrimônio Mundial? 

Este patrimônio representa nossas raízes e nossa identidade: um bem valioso.                                                            

 

 

O patrimônio é o que recebemos de quem nos precedeu. 

É nosso dever conservá-lo para transmiti-lo a futuras 
gerações. 

Nossa identidade é o resultado de nosso passado e de 

nosso meio ambiente. Assim como herdamos os genes de 
nossos pais, também herdamos os “genes” de nossa 
cultura e de nosso entorno natural. 

Se não sabemos de onde viemos é muito difícil saber 

para onde vamos. Perder esta herança cultural ou natural 
seria como tornar-se “amnésico”, a perda do passado e o desconhecimento deste patrimônio significaria perder 
nossas referências. 

Alguns lugares, testemunhos do passado marcaram a história, outros lugares foram marcados por ela. 

Estes bens não são eternos, alguns correm verdadeiro perigo e já perdemos muitos. Ameaças não faltam e se 

apresentam na forma de ignorância, contaminação, guerra, urbanização descontrolada, pobreza, 
irresponsabilidade, turismo predatório, entre outras.  

As grandes campanhas internacionais têm permitido salvar numerosos locais do desaparecimento total ou da 

degradação irreversível. O conhecimento e o reconhecimento do valor de tais locais é a melhor maneira de evitar 
medidas mais caras e dramáticas. 

O patrimônio intangível é um tipo de patrimônio particularmente delicado. Constitui a nossa identidade, assim 

como o patrimônio cultural e natural. Com efeito, não há nada mais presente em nossos hábitos cotidianos do 
que a música, a gastronomia, os conhecimentos práticos, as tradições etc. 

 

“Deveríamos valorizar nossas raízes e 
nossa cultura e utilizá-las como alicerces                                                

para construir nosso futuro.”                                                                        

                                               Jovem da China 

 

                     

Sou Patrimonito, 
criado pelos Jovens, 
sou o guardião do 

Patrimônio Mundial. 
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Área de canais concêntricos do século XVII Países Baixos - Amsterdã 

 “Falemos todos a mesma língua: 

a língua do respeito ao próximo.”                                                                        

                              Jovem da Colômbia                                                        

 

Por que estudar e proteger o Patrimônio Cultural? 

Para conhecer os outros e construir o futuro. 

 

 

 

 

 

A garantia da transmissão, a salvaguarda e a 

proteção do patrimônio são, em primeiro 
lugar, o sinal de respeito por si mesmo e pelos 
outros, a aceitação da diversidade. O respeito 
entre os indivíduos e os povos se fundamenta no conhecimento do outro e de sua cultura. A paz se faz com o 
intercâmbio do conhecimento e com a convivência entre os seres humanos e entre as culturas. 

A identidade de cada indivíduo e dos povos – a diversidade cultural – é o alimento do diálogo e do 

enriquecimento mútuo e o antídoto contra os riscos da globalização, em especial em uma época em que os 
costumes dominantes tendem a uniformizar a vida cotidiana dos diferentes povos de todo o mundo. Reconhecer 
e apreciar a diversidade é um bom caminho para “construir a paz na mente dos homens”. (Constituição da 
UNESCO). 

Os locais considerados Patrimônio Mundial podem se constituir num motor de um dinâmico desenvolvimento. A 

gestão do Patrimônio em conformidade com os princípios de desenvolvimento sustentável gera atividades 
econômicas, científicas e tecnológicas altamente benéficas. Um turismo respeitoso com os lugares protegidos, 
suas regiões e suas gentes, é fonte de trabalho para a indústria hoteleira, o artesanato e o comércio em geral. 
Permite melhorar as infraestruturas e criar inúmeros empregos, desde a investigação científica e técnica até a 
restauração de edifícios, atividades de gestão e uma ampla gama de profissões (guias turísticos, animadores, 
guardas etc.). Estas atividades contribuem para o progresso econômico das regiões e dos estados. 

O futuro se nutre do passado, assim como a planta se nutre da terra. 

 

“A juventude é formada por um grupo de pessoas valiosas que serão os futuros dirigentes. 

Deveríamos estar em contato com culturas e entornos diferentes para conhecer o que 

acontece em outras partes do mundo. Isto abriria nossas mentes e faria com que outras 

culturas se tornassem familiares”                                                                        

                                                                       Jovem da Malásia                                                        
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Área protegida das Ilhas Phoenix 

 

Responsabilidade Comum 

Um patrimônio comum de todos os povos e uma responsabilidade de todos e de cada um. 

 

O Patrimônio Mundial é a propriedade coletiva da 

humanidade, e não só do país onde estão situados os bens. 
Assim, quando se respeita o direito de propriedade nacional 
de um bem, a responsabilidade de sua proteção é 
internacional. 

Esta responsabilidade é de todos os cidadãos e cidadãs do 

mundo, solidariamente devedores ante o presente e o 
futuro. Somos todos e todas responsáveis: as pessoas que 
vivem nestes lugares, os e as turistas que os visitam, os e as 
especialistas que os estudam, os meios de comunicação que 
fazem propaganda de sua existência, os Estados que os 
administram e os Estados signatários da Convenção do 
Patrimônio Mundial. Somos conscientes da universalidade 
do conceito já que somente a ação coletiva pode proteger o nosso patrimônio. 

A valorização de um local contribui para a sua sobrevivência: terá a atenção necessária de quem tem a tarefa de 

sua manutenção, estará melhor protegido em caso de que, por desgraça, haja um conflito, e será melhor 
protegido dos caprichos e danos motivados por ideologias fanáticas. Cada jovem tem a responsabilidade de 
conhecer e de divulgar os bens de seu país, com o fim de lhes dar um caráter sagrado e inviolável. 

 

“O mundo é nossa herança, 

È meu, seu e também nosso, 

Cuidemos bem dele para os povos de amanhã.”                                                                        

                                                         Jovem da Zambia                                                        

  

Os caminhos existentes: 

A idéia de uma responsabilidade coletiva diante do patrimônio progrediu ao longo dos anos até 
desembocar na Convenção do Patrimônio Mundial. 

A Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, adotada em 1972, é um 
instrumento jurídico internacional ratificado pela maioria dos países do mundo. Trata-se de um 
instrumento dinâmico que permite identificar e proteger os locais naturais e culturais mais excepcionais 
de nosso planeta. 

A Lista do Patrimônio Mundial permite colocar em prática os princípios da Convenção e enumera os 
bens de valor universal excepcional. Todos os anos a lista é aumentada e atualmente conta-se com 
aproximadamente 800 locais. Uma vez inscritos,                        informações sobre a evolução do estado 
dos locais e, em caso de necessidade, toma-se medidas para preservá-los. 

A Lista do Patrimônio Mundial em perigo é um segundo instrumento indispensável. A inscrição nesta 
lista tem por finalidade alertar em caso de um bem encontrar-se em perigo por causa de conflitos, 
catástrofes naturais ou negligências humanas. Ele permite atribuir recursos e tomar medidas urgentes 
de emergência quando necessário. 
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Conjunto Sheikh Safi al-din Khanegahe  - Templo em Ardabil 

O Fundo do Patrimônio Mundial – subvenciona, quando os Estados solicitam, atividades de assistência: 
preparação de relatório para justificar a nomeação, formação, cooperação técnica, assistência de 
emergência, sensibilização e educação. 

O Centro do Patrimônio Mundial coordena no seio da UNESCO, as atividades relativas ao Patrimônio 
Mundial: gestão da Convenção, organização das sessões anuais do Comitê de Patrimônio Mundial, 
assistência internacional, coordenação de relatórios, educação e formação, informação e comunicação. 

A Seção para a Juventude da UNESCO identifica, orienta e coordena as estratégias e os programas da 
Organização com e para os e as jovens. Alguns programas estão direcionados para sensibilizar a 
juventude em favor da preservação do patrimônio. 

A Seção para a Juventude também colabora atualmente com inúmeras ONGs e redes juvenis e difunde 
amplamente informação sobre a juventude. 

 

O Patrimônio: um compromisso para sua vida 

A sua energia e seu talento a serviço da proteção do Patrimônio. 

 

No dia a dia, participando das atividades de 

manutenção dos bens de sua localidade ou 
região: limpeza, reciclagem, obras de 
restauração. O voluntariado é sempre bem-
vindo. 

Por meio de atividades de incentivo, locais ou 

nacionais: organização de eventos de 
descobrimento e de sensibilização como visitas 
organizadas, espetáculos, exposições, 
mobilização da imprensa, arrecadação de 
fundos, viagens que posteriormente possam 
dar lugar a eventos (conferências, intercâmbios, difusão de filmes), tudo em colaboração com os encarregados 
pelos bens. 

Mediante gestões ante as autoridades locais e nacionais, com o objetivo de chamar sua atenção sobre algum 

assunto ou para informar das atividades que estão sendo feitas. 

Comportando-se como um turista responsável: respeito ao lugar e respeito às culturas e comunidades locais. 

Viajar é uma maneira formidável de descobrir outros povos e culturas, trocar idéias e estabelecer intercâmbio de 
jovens.  

Participando dos Foros juvenis internacionais sobre o patrimônio mundial, organizados regularmente pela 

UNESCO, ocasião em que se estabelecem intercâmbios produtivos e elaboração de projetos. 

Mediante formação e workshops propostos pela UNESCO e seus associados (países, cidades, associações, ONGs 

destinadas a jovens, clubes, etc.). 

Associando as instituições de ensino ao projeto UNESCO de educação da juventude sobre o patrimônio mundial. 

E mais, e mais ... 

A juventude nunca precisa de idéias! 
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Monumentos históricos de Dengfeng no 
“Centro do Céu e da Terra” - China 

“Temos que começar por nossa própria casa, assumir a 

responsabilidade de nossa própria ignorância, e 

transmitir a nossos filhos e filhas a riqueza da 

tolerância, do compartilhar e do intercâmbio 

cultural.”                                                                        
                                                         Jovem da Argentina                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Os textos principais sobre a proteção do patrimônio. 

Veja: Convenção do Patrimônio Mundial (HTTP://whc.unesco.org). 

 

 A Convenção para a Proteção dos Bens Culturais em caso de Conflito Armado (1954); 

 A Convenção sobre os Meios de Proibição e Prevenção da Importação, Exportação e Transferência 
Ilícita da Propriedade dos Bens Culturais (1970). 

 A Convenção Internacional sobre a Biodiversidade (1992). 

 A Convenção Internacional para a Proteção do Patrimônio Subaquático (2001). 

 A Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural (2001). 

 A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível (2003). 

 

 


