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Apresentação

Eduardo Hahn
Assessor Especial de Memória e Patrimônio

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou o 
dia 17 de agosto como o Dia Estadual do Patrimônio 
Cultural.
Tal iniciativa se baseia no fato de que a data de 17 de 
agosto de 1898 marca o nascimento de Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, o primeiro presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 
órgão criado em 1937 para valorizar, promover e 
preservar o patrimônio cultural brasileiro.
Por patrimônio cultural entende-se todos os bens, 
manifestações populares, cultos e tradições, no 
âmbito material e imaterial, cuja expressão caracteriza 
os hábitos e a história de uma determinada população, 
tornando-a singular no universo de ação humana. Seu 
reconhecimento, proteção e valorização, de forma a 
garantir a sua continuidade, torna-se um instrumento 
fundamental na construção da identidade social das 
novas gerações.
Para tanto, o dia 17 de agosto foi instituído pelo 
Governo Federal, desde 1998, o dia Nacional do 
Patrimônio. Nesta data comemorativa os Estados e 
Municípios desenvolvem ações de valorização do seu 
patrimônio cultural.
O Estado do Rio Grande do Sul, que apresenta uma 
grande diversidade cultural, tem desenvolvido ações 

de proteção do seu patrimônio cultural desde o ano de 
1954, quando foi oficialmente criada a Divisão de 
Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, atual Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado – IPHAE.
A oficialização do Dia do Patrimônio no âmbito 
estadual é uma iniciativa de grande importância e 
representatividade e que demonstra o papel 
fundamental da cultura na formação de um Estado 
onde a cultura é um forte instrumento de 
desenvolvimento social e econômico.
A marca do Dia Estadual do Patrimônio Cultural foi 
desenvolvida buscando representar a diversidade do 
nosso patrimônio cultural. Neste símbolo estão 
representadas as pessoas, o patrimônio material e o 
patrimônio imaterial. 
Convidamos a todos que nos acompanhem nessa 
caminhada de valorização e divulgação do Patrimônio 
Cultural Regional!
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1. Criação
do emblema
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Patrimônio físico

Patrimônio humano

Patrimônio imaterial

As construções e monu-
mentos são representados 
pelo segundo círculo de 
ícones, que remetem à ideia 
de blocos construtivos ou 
tijolos.

Por fim, no centro do emblema, temos 
a representação de trançados feitos 
pela mão humana, representando os 
saberes e fazeres tradicionais.

O primeiro círculo de ícones 
faz referência à figura 
humana, origem física da 
construção da memória cul-
tural. São as representações 
humanas que delimitam os 
demais elementos conceitu-
ais da marca.



Marrom

Amarelo

A terra, o barro, a mistura
dos elementos da natureza.

A criatividade, o movimento,
o dinamismo do intelecto humano.
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2.Aplicação com
marca de governo 



          O emblema do Dia Estadual do Patrimônio Cultural deve ser 
sempre acompanhado da marca de governo

RS GOV novas façanhas na Cultura em assinaturas de peças
publicitáriase promocionais.   
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3.Sugestão de
material promocional
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Perfil , capa e modelo de card pra redes sociais




