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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
Curso: Bacharelado em Arqueologia 
Código da disciplina: DAA00387 Nome da disciplina: Patrimônio Cultural 
Carga Horária Geral: 80h Pré-requisito:  
Docente: Gustavo Gurgel do Amaral  
Semestre: 2020-1 Turma: 3° Período 

 
1. EMENTA 
Nesta disciplina o acadêmico da graduação em Arqueologia terá contato com o estudo da preservação do 
patrimônio cultural. O acadêmico será levado a refletir sobre as principais abordagens teóricas e 
metodológicas acerca da preservação do patrimônio cultural como parte integrante da cultura de uma 
sociedade. As disputas de identidades e conflitos em torno da memória, reivindicações por reconhecimento, 
tudo isso gira em torno do patrimônio cultural, e para compreendê-los, serão analisados conceitos como 
memória coletiva, identidade social e cultura.  
Entender o significado do termo patrimônio cultural, bem como de conceitos correlatos; 
Entender a diversidade de patrimônios culturais (indígenas, afrodescendentes); 
Conhecer as legislações e políticas públicas e privadas garantidoras da salvaguarda e conservação de bens 
culturais; 
Analisar os usos de patrimônios culturais pela atividade turística e de entretenimento; 
Apresentar a configuração do campo de estudos do patrimônio cultural ao longo da História;  
Patrimônio Histórico e Cultural – importância e significados;  
Patrimônio Material e Imaterial;  
Apresentar para a discussão conceitos de patrimônio cultural e sua aplicabilidade para o campo da 
arqueologia e da museologia;  
Discutir Políticas Públicas de Gestão do Patrimônio Cultural;  
Patrimônio Cultural e Comunidades Tradicionais. 
2. Metodologia de Ensino e Avaliação  
A avaliação do aluno será feita de forma contínua, ou seja, ao longo do semestre, durante as aulas serão 
realizadas diversas atividades, em grupo ou individuais, sobre os assuntos trabalhados. 
A avaliação será feita com base em frequência (mínima de 75% das aulas); 
Aplicação de estudos dirigidos (25 pontos); 
Participação em debates e seminário (25 pontos); 
Trabalho final de curso (50 pontos) que poderá ter o formato de um memorial de materiais produzidos ao 
longo do curso (disciplina) ou de um pré-projeto aplicado a um bem ou contexto patrimonial de interesse 
do aluno. Totalizando assim 100 pontos. A prova repositiva só será aplicada para os alunos que não 
obtiverem o mínimo de 60 pontos. Os alunos que tiverem 25% + 1 de faltas não terão direito a prova 
repositiva. 
Aulas expositivas e dialogadas. Estudos dirigidos. Seminários de estudos. Orientação dos trabalhos. 
3. Cronograma de Aulas e conteúdo  
Memória e História: em busca de uma definição para o patrimônio; 
Patrimônio Cultural: expressão política da memória; 
A construção de um patrimônio cultural; 
Patrimônio Cultural Material e Imaterial; 
Produção de critérios para classificação, hierarquização e seleção de bens culturais;  
Diversidade cultural e Patrimônio; 
Preservação e Abandono do Patrimônio Cultural; 
Patrimônio cultural e cidade; 
Proposições para o Patrimônio Cultural; 
A preservação do patrimônio como construção cultural; 
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Memória e esquecimento; 
Memória Coletiva; 
O problema dos patrimônios culturais; 

A expansão do patrimônio: novos olhares sobre velhos objetos. 
 

1. Formação do conceito de patrimônio cultural; 
2. Ampliação do conceito de patrimônio cultural; 
3. Processo de construção do conceito de patrimônio cultural no Brasil; 
4. Conceito de identidade: autores discutidos: Stuart Hall / Michel Agier / Nestor Canclini; 
5. Conceito de memória: Maurice Halbwachs, Pierre Nora e Michel Pollak; 
6. Patrimônio cultural material e imaterial; 
7. Paisagem cultural; 
8. Patrimônio cultural do Rio Grande do Norte; 
9. Políticas preservacionistas no Brasil: breve histórico; 
10. Preservação do patrimônio material: tombamentos; 
11. Preservação do patrimônio imaterial: registros; 
12. Preservação da paisagem cultural: chancela; 
13. Centros urbanos: preservação e uso; 
14. Novos usos do patrimônio cultural: turismo e entretenimento 
15. Política de museus brasileiros 
16. Museus na contemporaneidade 
17. Educação patrimonial. 
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