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Introdução  
Afastando-se de um discurso patrimonial 

ligado a grandes monumentos artísticos do 

passado e interpretados como fatos destacados de 

uma civilização, avançamos para uma concepção 

do patrimônio entendido como o conjunto dos 

bens culturais referente às identidades coletivas. 

Assim, patrimônio cultural refere-se à bens 

materiais e não materiais que são produtos de 

práticas humanas, como arquiteturas, tradições, 

gastronomias e documentos, que passaram a ter 

seus valores de objetificação de identidade 

coletiva, de memória e de referência a técnicas e 

modos de vida reconhecidos e sua proteção 

garantida pelos órgãos responsáveis. Com isso, a 

necessidade de compreender o debate sobre o 

que deve ser mantido, valorizado e o que pode 

ser descartado, tornou-se um fator importante das 

políticas de preservação cultural. Essa pesquisa 

visou o entendimento do conceito de patrimônio 

histórico e cultural, bem como suas formas de 

seleção e preservação pelo Conselho de Defesa 

do Patrimônio Cultural de Campinas 

(CONDEPACC). 

Metodologia 
Foram realizadas entrevistas com alguns 

dos técnicos e funcionários da administração do 

CONDEPACC sobre suas atribuições na 

preservação do patrimônio da cidade. Além 

disso, leituras básicas sobre o conceito de 

patrimônio histórico e cultural, monumento, 

memória, objetificação e políticas de preservação 

dos patrimônios históricos e artísticos no Brasil.  

Também foram consultados  os 
inventários de tombamento, as leis que regem as 
atividades do Condepacc e as suas publicações: 

• A cartilha Patrimônio Cultural: Entenda e 
preserve. 

• A cartilha Patrimônio Cultural: Entenda e 
Preserve - Guia de Atividades de Educação 
Patrimonial. 

•  Folheto Para Todos. 
 

 

 
 

 

Resultados  
A preservação do patrimônio cultural de 

uma cidade não é algo que pode ser feito apenas 

sob a legislação, através do tombamento e das leis 

que o regem, mas necessita de uma parcela 

importante de participação da população no seu 

reconhecimento como parte da identidade e na 

vivência dos espaços. 

 

Conclusão 
Com base nas publicações lidas , conclui-

se que o material até então utilizado pelo 

CONDEPACC para conscientização da 

importância do patrimônio cultural  tem alcance 

limitado. Portanto, parcerias com instituições 

valorizadas pela população, como as escolas, 

poderiam aumentar o reconhecimento, 

apropriação e vivência desses bens através da 

educação patrimonial. 
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