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EMENTA:  Estudo das principais teorias, conceitos e documentação sobre patrimônio material e 

imaterial, com ênfase em memória, meio ambiente, educação patrimonial, história local e 

turismo sustentável. 

 

OBJETIVOS 

A disciplina objetiva estudar as tendências do debate contemporâneo no que diz respeito ao 

patrimônio cultural e patrimônio ambiental, considerando especialmente as discussões 

conceituais, bem como as relações entre cultura, história, patrimônio e meio ambiente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Patrimônio material e imaterial: questões conceituais 

2. Patrimônio histórico e identidade nacional: dos gabinetes de curiosidade às instituições 

museológicas  

3. A construção da ideia de "patrimônio" no Brasil 

4. A legislação sobre patrimônio e as diferentes esferas de proteção (patrimônio mundial, federal, 

estadual e municipal)  

5. Patrimônio cultural no Brasil: entre o público e o privado  

6. Patrimônio natural brasileiro e desenvolvimento sustentável 

7. Educação patrimonial e difusão cultural das instituições de preservação e de custódia de 

acervos (bibliotecas, museus, arquivos e centros de documentação) 

8. Patrimônio cultural e ambiental e o ensino de História 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, leituras e interpretações de textos, seminários temáticos apoiados em 

bibliografia previamente indicada; 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação escrita individual, em sala de aula, sobre bibliografia previamente indicada; 



Apresentação de resumos bibliográficos sobre temas estudados;  

Participação em seminários temáticos e/ ou elaboração de plano de aula, enfocando uma área 

específica do patrimônio. 

 

Deverão ser confeccionados trabalhados de sistematização de leitura das seis unidades. Os 

relatórios, de quatro a seis laudas, podem ser escritos em duplas. Serão avaliados: domínio sobre 

as abordagens estudadas e capacidade de estabelecer relações entre os autores. Cada relatório 

valerá no máximo 10 pontos.  

Realização de seminário, por equipes de 3 a 4 integrantes, sobre tema previamente definido e a 

partir de bibliografia recomendada, valendo no máximo 40 pontos.  

Será realizada, ao final do semestre, avaliação individual e escrita, sem consulta aos textos. 

Nesta etapa serão avaliados: domínio do conteúdo selecionado, ideia central dos textos e 

capacidade de estabelecer relações entre os autores. A avaliação valerá no máximo 100 pontos. 

 

BIBLIOGRAFIA DE APOIO 

ABREU, Regina. CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.  

AGUIAR, Leila Bianchi. Projetos nacionais de preservação do patrimônio: promoção, 

divulgação e turismo nos sítios urbanos patrimonializados durante a gestão de Rodrigo Mello 

Franco de Andrade. In: MAGALHÃES, Aline Montenegro, BEZERRA, Rafael Zamorano 

(Org.). 90 anos do Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro: MHN, 2014.  

Arruda Gilmar. O chão de nossa história: natureza, patrimônio ambiental e identidade. 

Patrimônio e Memória, 2(2):110-125, 2006. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do Patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. 3 ed. São 

Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006.  

CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do 

patrimônio cultural no Brasil (1930-1940). Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.  

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória federal de preservação 

no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ\Minc-IPHAN, 1997. 

FUNARI Pedro Paulo; Pelegrini, Sandra. Patrimônio histórico e cultural. Zahar, Rio de Janeiro, 

2009. 

GERHARDT, Marcos; NODARI, Eunice. Patrimônio Ambiental, História eBiodiversidade. 

Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental 

Science. http://revistas.unievangelica.edu.br/index.php/fronteiras/ v.5, n.3, jul.-dez. 2016. p. 54-71 

GONÇALVES, José R.S. A retórica da perda: os discursos do patrimônio no Brasil. Rio de 

Janeiro: Ed. UFRJ. 1996. 

KERSTEN, Márcia S. de A. Os rituais de tombamento e a escrita da história. Curitiba: Ed. 

UFPR.2000.  



LEMOS, Carlos A. C. O que é Patrimônio Histórico. São Paulo: Brasiliense, 2000.  

LOSADA, J. Z. Sérgio Buarque de Holanda & História Ambiental: diálogos historiográficos 

[online]. SciELO em Perspectiva: Humanas, 2016 [viewed 02 July 2019]. Available from: 

https://humanas.blog.scielo.org/blog/2016/12/15/sergio-buarque-de-holanda-historia-ambiental-

dialogos-historiograficos/ 

MENESES, Ulpiano. Morfologia das cidades brasileiras. Introdução ao estudo histórico da 

iconografia urbana. Revista USP, São Paulo, n. 30, p. 144-153, 1996.  

MENESES, Ulpiano. O patrimônio cultural entre o público e o privado. In: O direito à Memória, 

1990.  

MOTA, Lia. O patrimônio das cidades. In: SANTOS, Afonso Carlos dos (Org.). Livro do 

Seminário Internacional Museu e Cidades. Rio de Janeiro: MHN, 2003.  

OLIVEIRA, Lucia Lippi (Org.) Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidade, espaço e tempo: reflexões sobre a memória e o 

patrimônio urbano. Cadernos do LEPAARQ, Pelotas, v. 2, n. 4, 2005.  

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1994.  

PADUA, J.A, CARVALHO A. I, LAVERDI, R. A dimensão ambiental do conhecimento 

histórico: Entrevista com José Augusto Pádua. Revista de História Regional, 19(2):457-484, 

2014. 

RODRIGUES, Marly. De quem é o patrimônio? In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

ZANIRATO, Silvia Helena; RIBEIRO, Wagner Costa. Patrimônio cultural: a percepção da 

natureza como um bem não renovável. Rev. Bras. Hist. vol.26 no.51 São Paulo Jan./June 2006. 

ZANIRATO, Silvia Helena; RIBEIRO, Wagner Costa. Patrimônio cultural: a percepção da 

natureza como um bem não renovável. Revista Brasileira de História, 26(51):251-262. 

 


