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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Curso: Bacharelado em Arqueologia 

Código da disciplina: ARQ30154 Nome da disciplina: Educação Patrimonial: teoria e método 

Carga Horária Geral: 60 horas Pré-requisito: não há 

Docente: Gustavo Gurgel do Amaral  

Semestre: 2018-1 Turma: 8° Período 

 

1. EMENTA 

Essa Disciplina pretende explorar e analisar as relações entre educação e patrimônio em seu contexto 
histórico, desde as formulações iniciais de criação do Serviço do Patrimônio até a ênfase que o assunto 
vem merecendo na história recente do Iphan. O termo Educação Patrimonial – significado e debates em 
torno da questão nos anos recentes. Conceitos e metodologias – entre modos de pensar e as práticas 
institucionais (estudos de caso). O trabalho educativo e a transformação dos sujeitos na perspectiva de 
Paulo Freire. Ensinar a pensar ou ensinar a repetir valores. Os conceitos chave de memória (Le Goff), 
patrimônio (Willi Bolle), identidade e o conceito antropológico de cultura como estruturantes e/ou 
transformadores das políticas de patrimônio ao longo do tempo e enquanto conteúdos das ações 
educativas. 

2. OBJETIVOS 

Entender o patrimônio histórico e cultural como fonte primária de pesquisa. A educação patrimonial e os 
espaços de educação não formal, que apresentam como objeto de trabalho o bem cultural. Os museus e 
sítios históricos como instrumentos de inclusão social. Os tombamentos de sítios das cidades históricas 
como preservação da memória. O patrimônio histórico e cultural na construção de identidades. As 
influências dos diferentes povos na arquitetura e nas artes. Festas populares e construção da identidade 
nacional. Ciências naturais e produção de conhecimento histórico. Histórias de vida e memória coletiva. 
Produção materiais pedagógicos: mapas, textos históricos e geográficos, cadastros, inventários, 
iconografia, filmes, entre outros. 
As leis patrimoniais e os projetos de desenvolvimento; O que e como preservar? Quais as 
responsabilidades do arqueólogo, do governo, do empreendedor e do cidadão; “Educação patrimonial”. 

3. CONTEÚDO GERAL 

O termo Educação Patrimonial – Conceitos e metodologias; 
Patrimônio histórico e cultural; 
A educação patrimonial e os espaços de educação não formal; 
Os museus e sítios históricos como instrumentos de inclusão social. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os conceitos chave de memória; 
Patrimônio identidade e o conceito antropológico de cultura como estruturantes e/ou transformadores 
das políticas de patrimônio; 
O que e como preservar?; 
Quais as responsabilidades do arqueólogo, do governo, do empreendedor e do cidadão; 
“Educação patrimonial”; 
As leis patrimoniais e os projetos de desenvolvimento. 

5. SISTEMA DE 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 
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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. 
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