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Código da Turma: 2019201 
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Tipo: Semestral 
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Objetivos 

Fornecer aos alunos noções básicas sobre as estratégias de preservação do patrimônio cultural no Brasil 

relativas tanto às manifestações materiais quanto imateriais ou intangíveis, bem como sobre as 

transformações conceituais que balizaram as políticas públicas de preservação, especialmente do 

tombamento e de criação de museus; Abordar os processos históricos de construção de políticas 

públicas de preservação do patrimônio cultural brasileiro nas esferas federal, estadual e municipal, 

verificando as variações de critérios seletivos e de inventário quanto às manifestações do patrimônio 

cultural; Explicitar contornos ideológicos das políticas públicas de preservação do patrimônio cultural e 

suas relações com a afirmação de identidades coletivas no Brasil. 

  

Docente(s) Responsável(eis) 

1368830 - Paulo César Garcez Marins 

  

Programa Resumido 
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A disciplina aborda a constituição de instrumentos brasileiros de preservação do patrim6onio cultural, 

material e imaterial, bem como, os conceitos que nortearam as estratégias de sua proteção. 

  

Programa 

1.A constituição da idéia de patrimônio cultural como dimensào coletiva a ser protegida 

oficialmente;experiências e referências européias.1.1.A Revolução Francesa e a institucionalização da 

defesa de bens culturais coletivos.1.2.Critérios de inventário e de restauração nos séculos XIX e 

XX.1.3.Constituição de estratégias supra-nacionais de preservação cultural:ICOMOS e ICOM.2.A 

preservação do patrimônio material edificado no Brasil:conceitos e estratégias;2.1.Matrizes 

intelectuais:o movimento neocolonial e o Modernismo,2.2.As políticas públicas federais de 

preservação;das Inspetorias ao IPHAN,2.3.As políticas públicas estaduais de preservação do patrimônio 

edificado:debatendo os critérios e seleção federais,2.4.As políticas públicas municipais de preservação 

do patrimônio edificado:preservando a memória de comunidades,3.A preservação do patrim6onio 

material tridimensional no Brasil:conceitos e estratégias,3.1.A preservação de acervos tridimensionais 

na esfera nacional; das coleções régias aos museus do IPHAN e da rede universitária,3.2 A preservação 

de acervos tridimensionais na esfera estadual: a memória dos estados face à esfera nacional.3.3 A 

preservação de acervos tridimensionais na esfera municipal: da memória das elites políticas às práticas 

sociais e dimensões quotidianas,4.A preservação do patrimônio imaterial no Brasil: conceitos e 

estratégias,4.1.As iniciativas pioneiras:do pré-projeto da lei de tombamento às investigações 

folclorísticas,4.2.O registro nacional do patrimônio imaterial; contraponto ou continuidade. 

       

Método 

Aulas expositivas, discussão de textos, aulas práticas voltadas à interpretação de documentos,visitas 

técnicas externas. 

Critério 

Prova escrita individual 

Norma de Recuperação 

Prova escrita individual 
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