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Além da recuperação do patrimônio cultural do DF, o desenvolvimento de ações 

voltadas para a Educação Patrimonial também é prioridade para a Subsecretaria 

do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura do 

Distrito Federal (SUPHAC/SECULT/GDF).

Patrimônio Cultural, Memória e Saberes, Tombamento, Registro, Bens de Natureza 

Material e Imaterial são algumas palavras que precisam ser assimiladas pelo 

estudante e inseridas em seu cotidiano.

Com esta obra pretendemos atrair o estudante para este universo, sensibilizando-o 

para a importância da preservação  do Patrimônio Cultural do Distrito Federal. 

Afinal de contas, como diz Nina, ele é meu, é seu, é de todos nós.

Boa Leitura!

Prof. José Delvinei Luiz dos Santos 
Subsecretaria do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - SUPHAC/SECULT

Ilustração
Núcleo de Criação e Fiscalização -
Subsecretaria de Relação Institucional - 
SRI/SECULT

Produção e Organização
Subsecretaria do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural - SUPHAC/SECULT
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Oi! Meu nome é Nina!!!

Desde pequena, escuto meus pais falando sobre a 
importância de cuidar das minhas coisas e de dar 
valor ao que tenho! Eles me disseram que isso é meu 
patrimônio e que devo cuidar bem dele! 

Também me mostraram como a capital do nosso país é 
diferente e linda! Minha cidade: Brasília!

Aprendi que o Patrimônio Cultural Brasileiro é meu, é 
seu, é de todos nós que estamos aqui. Pode ser um 
lugar como o Cristo Redentor na cidade do Rio de 
Janeiro; uma dança como o frevo em Pernambuco 
ou até mesmo formas de manifestações culturais e 
religiosas afro-brasileiras. 

Aprendi, também, que não devemos esquecer o 
passado, para poder entender o presente e  
planejar o futuro!!! 

E na minha escola, comecei a estudar sobre Brasília. 
Vivemos em um lugar que é um Patrimônio  
Cultural da Humanidade.
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O plano arquitetônico da capital encantou o mundo pelo 
uso de formas abstratas e pelas curvas que caracterizam 
a maioria das obras de Niemeyer. Mas antes do plano 
arquitetônico, Lucio Costa criou o plano urbanístico, 
também conhecido como Plano Piloto, que definiu o lugar 
aonde as obras de Oscar Niemeyer seriam construídas.

Vamos falar de uma pessoa muito 
importante, que ajudou a transformar 

o projeto de Brasília em realidade:  
Oscar Niemeyer! Você já ouviu falar dele, 

né?! Foi um grande arquiteto, convidado pelo 
presidente Juscelino Kubitschek para ajudar 

a desenhar a nova capital do Brasil.
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Lucio Costa criou o plano urbanístico do modo mais 
simples que se pode imaginar. 

A cidade nasceu do gesto espontâneo de quem 
assinala um lugar: dois eixos cruzando-se em  
ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. 

Foi idealizada uma cidade com espaços amplos, bem 
arborizados, totalmente diferentes das cidades que 
não foram planejadas. Para tanto, foram utilizadas 
quatro escalas para desenhar a cidade. Escala é um 
termo da Arquitetura, um jeito de pensar a relação 
entre os homens e o espaço que eles vivem.

Você sabe quem  
foi Lucio Costa?  

Ele foi um urbanista e,  
em 1957, ganhou um  

concurso que foi lançado  
para escolher o melhor  
projeto urbanístico para  
construir a nova capital  

do nosso país. 



Escala Bucólica: pode ser  
observada  nos gramados, áreas de 
lazer, prédios, praças, Parque da 
Cidade e Orla do Lago Paranoá, ou 
seja, todos os espaços verdes e de 
contato com a natureza. A utilização 
desta escala na construção de Brasília 
fez com que ela fosse considerada 
uma cidade-parque.

Escala Gregária: compreende os 
setores criados para reunir e agregar 
as pessoas, e seu marco principal é a 
Rodoviária, que une o Plano Piloto as 
demais cidades e facilita o acesso da 
população à área central de Brasília. 
Também fazem parte os Setores de 
Diversão, Comercial, Bancário, de 
Rádio e TV. São espaços criados para 
as pessoas trabalharem, se divertirem e 
para possibilitar formas de convivência.

Escala Residencial: pode ser 
observada nos espaços destinados 
a moradia, e foram pensados para 
dar maior qualidade de vida para o 
cidadão. Para tanto, usou-se a  
ideia de superquadras, em sua  
maioria com prédios de seis andares  
e pilotis que facilitam a circulação 
entre as quadras.

Escalas

O Plano Piloto de Brasília é uma nova concepção de cidade, traduzida em 
quatro escalas diferentes que se complementam: 

Escala Monumental: compreende 
todo o Eixo Monumental, da Praça 
dos Três Poderes até a Praça do 
Buriti, e foi pensada não no sentido 
de ostentação, mas para mostrar a 
importância da nova Capital do Brasil. 
A beleza e imponência dos Palácios, 
do Congresso, da Esplanada tornam 
o Eixo Monumental o mais conhecido 
cartão postal de Brasília.
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Andando de skate em  
Brasília, percebo que a 
cidade foi pensada para 
se viver de uma forma 

diferente mesmo! O projeto 
urbanístico de Lucio Costa, 

os projetos arquitetônicos de 
Oscar Niemeyer e o projeto 

paisagístico de Roberto Burle 
Marx propiciaram uma forma 

de viver agradável e muito 
organizada! É isso:  

uma melhor qualidade  
de vida! 

Aqui é bem diferente  
das outras cidades:  

as Asas Sul e Norte, as quadras 
residenciais, os blocos com 
apenas seis andares e seus 
pilotis, as entrequadras e as 
tesourinhas, que facilitam a 

circulação dos carros por toda 
essa cidade! Escolas, clubes 
e comércio próximos dos 

moradores! Setores específicos 
para trabalhar! Tudo muito 

arborizado e bonito! Pensaram 
até no Lago Paranoá!  
Brasília é um museu  

a céu aberto!!
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Em  7 de dezembro de 1987, Brasília foi 
tombada e recebeu da UNESCO o título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade 
por ser considerada uma referência na 
arquitetura e no urbanismo moderno.

Vocês podem imaginar como 
era essa região antes de Brasília 

começar a ser construída?  
Um cerrado sem fim, muitas 
fazendas e poucas pessoas.  

Com a decisão de transferir a 
capital do Rio de janeiro para o 

Planalto Central, Brasília começou 
a ser construída. Em apenas três 

anos e dez meses a cidade estava 
quase toda pronta.  

Brasília foi inaugurada no dia  
21 de abril de 1960. 
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Tombar significa que o 
Estado, por meio do poder 
público, reconhece que um 
bem, de natureza material, 
por suas características de 
valor histórico, cultural, 
arquitetônico, ambiental ou 
afetivo, deve ser preservado 
em suas qualidades 
essenciais e originais.

internet
Os bens de natureza material 
podem ser divididos em dois:

Bens móveis:  
aqueles que podem ser 
removidos do local, como, por 
exemplo, alguma obra de arte.

Bens imóveis:  
aqueles que não possuem 
mobilidade, como, por 
exemplo, as edificações de 
Oscar Niemeyer.

Minha professora pediu para todos 
os alunos uma pesquisa:  

Como proteger os bens culturais? 
Fui logo para a internet e as 

primeiras palavras que apareceram 
foram: tombamento e registro!

Legal, né?  
Eu achava que tombamento 

era apenas uma queda. 
Descobri que significa, 

também, dar uma proteção 
especial ao nosso  

patrimônio cultural!

9



10

No Distrito Federal, 
temos os seguintes bens 
Registrados:

•	 ARUC-Associação 
Recreativa Cultural 
Unidos do Cruzeiro

•	 Bumba Meu Boi do Seu 
Teodoro

•	 Clube do Choro de 
Brasília

•	 Festival de Brasília do 
Cinema Brasileiro

•	 Ideário Pedagógico de 
Anísio Teixeira

•	 Via Sacra ao Vivo de 
Planaltina

•	 Festa do Divino Espírito 
Santo de Planaltina

internet

Registro é um instrumento legal, 

uma forma de reconhecimento 

e valorização dos bens de 

natureza imaterial.

Os bens de natureza imaterial 

estão relacionados aos saberes, às 

crenças, às práticas, às maneiras 

de fazer e de ser das pessoas. 

O Frevo, a Capoeira, a Feira do 

Caruarú em Pernambuco, o modo 

artesanal de fazer o queijo de 

Minas Gerais são alguns exemplos 

de bens de natureza imaterial 

preservados por meio do Registro.

GD

O registro  
preserva a vontade  

de uma comunidade 
em manter viva  

uma determinada  
tradição.
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Como você já viu, o tombamento 
dos bens materiais e o registro das 
manifestações culturais são formas 
de preservar e proteger o nosso 
patrimônio cultural! Assim, temos a 
história, a memória e a identidade 
de uma sociedade! 

O governo deve estabelecer ações 
específicas de preservação do 
patrimônio, como a conservação, 
restauração, manutenção e 
salvaguarda do Patrimônio Cultural! 
No entanto, por se tratar de uma 
riqueza de todos os cidadãos  
de Brasília é dever de cada um 
cuidar para que esse patrimônio  
não se acabe.
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Só para você saber: o 
Museu do Catetinho é 

um patrimônio cultural 
do Distrito Federal, que 
foi tombado em 1959 e 
passou por uma grande 
restauração em 2012. 

Aproveite e vá conhecer 
esse espaço cultural!
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Plano Piloto (área central)Bens Tombados

Eixo Monumental / Asa Sul

 1 - Árvore do Buriti 

 2 - Quartel General do Exército - SMU

 3 - Cine Brasília - Asa Sul

 4 - Complexo Cultural Funarte 

 5-  Memorial dos Povos Indígenas

 6 - Memorial JK 

 7 - Catedral Metropolitana de Brasília

 8 - Conjunto Cultural Sul 

 9 - Igreja Nossa Senhora de Fátima 

10 - Teatro Dulcina de Moraes - CONIC

11 - Teatro Nacional Claudio Santoro 

12 - Edifício do antigo Touring Club

Esplanada 

13 - Museu da Cidade 

14 - Casa de Chá

15 - Congresso e Anexos 

16 - Espaço Lucio Costa

17 - Espaço Oscar Niemeyer

18 - Edifícios dos Ministérios e Anexos

19 - Palácio da Justiça

20 - Palácio do Itamaraty

21 - Palácio do Planalto

22 - Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves

23 - Praça dos Três Poderes

24 - Supremo Tribunal Federal

25 - Pombal

Brasília (plano piloto)

26 - Conjunto Urbanístico do Plano Piloto

27 - Clube de Golfe de Brasília 

28 - Jardins de Burle Marx em Brasília (vários locais)

29 - Escola Classe 308 Sul - Asa Sul

30 - Escola Parque 307/308 Sul - Asa Sul

31 - Unidade de Vizinhança - Asa Sul

32 - Palácio da Alvorada 

33 - Obra de Athos Bulcão (vários locais)

34 - Placa de Ouro, oferecida a Rui Barbosa 

35 - Coleção Arqueológica João Alfredo Rohr 

36 - Palácio do Jaburu

3

9



1722

25

14

23

24

16

13

21

15

20

19

18

7

8

1112

10

4

1

5

6

2



14

PARANOÁ

SOBRADINHO

BRASÍLIA

PLANALTINABRAZLÂNDIA

CEILÂNDIA

TAGUATINGA

LAGO NORTE

LAGO SUL

RIACHO 
FUNDO

NÚCLEO 
BANDEIRANTE

CANDANGOLÂNDIA

CRUZEIRO

PLANO 
PILOTO

SANTA MARIAGAMA

SÃO SEBASTIÃO

GUARÁ

SAMAMBAIA
RECANTO
DAS EMAS

Distrito Federal

Plano Piloto

São bens tombados móveis, por isso não tem localização especifica:

- Revista Brasília

- Acervo da Obra Musical e Pictórica de Claudio Santoro
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Park Way

37 - Catetinho 

38 - Casa da Fazenda Gama 

Taguatinga

39 - Centro de Ensino Médio EIT 

40 - Relógio de Taguatinga 

Ceilândia

41 - Caixa Dágua da Ceilândia 

Núcleo Bandeirante

42 - Centro de Ensino Metropolitana 

43 - Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira 

(Museu Vivo da Memória Candanga)

Lago Sul

44 - Ermida Dom Bosco 

Candangolândia

45 - Igreja São José Operário 

Paranoá 

46 - Igreja São Geraldo 

Planaltina

47 - Igreja São Sebastião 

48 - Museu Histórico e Artístico de Planaltina 

49 - Pedra Fundamental 

Vila Planalto

50 - Vila Planalto - (Conjunto)

A Lei 5.080 de 11 de março de 2013 inclui, no calendário 
oficial de eventos e no calendário escolar do Distrito 

Federal, o Dia do Patrimônio Cultural e institui as Jornadas 
de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade.

Dia Do Patrimônio Cultural:  
instituído no dia 17 de agosto, em homenagem a Rodrigo de Melo 

Franco de Andrade, defensor do patrimônio cultural brasileiro.

JornaDa Do Patrimônio Cultural Do DF:  
instituída em homenagem ao dia em que Brasília foi declarada como 

patrimônio cultural da humanidade. Todos os anos, a jornada do 
patrimônio cultural do DF acontece entre os dias 7 e 11 de dezembro.



Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
- Superintendência do Distrito Federal - IPHAN/DF

Tem a finalidade de preservar, proteger, fiscalizar, promover, 
estudar e pesquisar o patrimônio cultural do Distrito Federal, 

nos termos do Art. 216 da Constituição Federal. 

Endereço: SBN Quadra 02, Bloco H, Edifício Central Brasília,  
3º e 4º andar, Brasília/DF.  

Telefones: (61) 20246456 / 20246470 / 2024-6472.

Subsecretaria do Patrimônio, Histórico, Artístico 
e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura 

do Distrito Federal - SUPHAC/SECULT

Responsável pela preservação e gestão do 
patrimônio cultural do Distrito Federal. 

Endereço: Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro,  
1º andar, Brasília/DF.  

Telefones: (61) 3325-6269/ 3325-6157.

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente  
e do Patrimônio Cultural - PRODEMA/MPDFT

Atua em defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Distrito 
Federal. Apura a prática de atos lesivos ao patrimônio ambiental e 

cultural, promovendo medidas cabíveis, penais e administrativas contra os 
responsáveis pelo dano. 

Endereço: Ed. Sede do MPDFT, sala 222, 224, 226 e 228, Brasília/DF.  
Telefones: (61) 3343-9569/ 3343-3568. 

É importante que você conheça algumas  
instituições criadas para cuidar da preservação do  

Patrimônio Cultural aqui no Distrito Federal:


