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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

História, Memória e Patrimônio (F/DC) - cód 4272 

Carga Horária Total da UC: 60h 

Professor(a) Responsável:  

Lucília S. Siqueira 

Contato: 

LSIQUEIRA@UNIFESP.BR 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História 

OBJETIVOS 

GERAIS: Discutir as políticas oficiais de patrimônio como resultado de conflitos do terreno da memória, 
levando em conta os aspectos conceituais, os impasses da gestão pública e as implicações sócio-
políticas. 

ESPECÍFICOS: Levar o aluno a compreender a memória social como um campo de conflitos. Ampliar o 
repertório do aluno sobre a história das instituições e políticas de patrimônio no Brasil e no mundo. 
Levar o aluno a refletir sobre os critérios de seleção de bens culturais para serem objeto de 
patrimonialização. Introduzir o aluno no campo da legislação nacional e das publicações específicas 
da área de patrimônio. 

EMENTA 

Memória coletiva. Memória nacional. Relações entre história e memória. Lugares da memória na 
contemporaneidade. ‘Direito à memória’ e ‘Dever de memória’. O nascimento das políticas oficiais 
de memória e de patrimônio no Brasil e em outras nações. História das instituições de patrimônio 
no Brasil e em outras nações. Critérios de proteção de bens culturais e/ou históricos. 
Democratização da formação do acervo e do acesso aos bens patrimonializados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O surgimento da noção de patrimônio na Europa: o caso do grand tour nos séculos XVIII e XIX 

O nascimento e a consolidação das políticas oficiais de preservação do patrimônio: o caso francês 

Os projetos de afirmação de uma identidade nacional para o Brasil no início do século XX: o 
movimento neocolonial e os modernistas 

As políticas de patrimônio no Brasil ao longo do século XX: o IPHAN 

As políticas de patrimônio em São Paulo ao longo do século XX: CONDEPHAAT 

O direito à memória como expressão de cidadania 
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O lugar da memória na sociedade ocidental contemporânea  

A memória social e o conhecimento produzido pelos historiadores: relações de conflito e de 
convergência 

As mudanças nas políticas oficiais de memória no Brasil no final do século XX e no começo deste 
século 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
1. Aulas expositivas e dialogadas, pelo google meet, às quartas-feiras: 

→ vespertino: das 15h às 17h30 

→ noturno: das 19h às 21h30 

  

• Atividades Assíncronas: 
- leitura da bibliografia proposta para cada tema (anexada no moodle) 
- busca de publicações do campo do patrimônio cultural 
- busca de processos de tombamento e registro em sites de órgãos de patrimônio (do Brasil ou 
estrangeiros)  
 

• Disponibilização de Material: 
- material bibliográfico disponibilizado no moodle (pdf e links) 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
1) seminário em formato de grupo de apoio 
. participantes do grupo serão avaliados por sua atuação numa determinada aula 
      . câmera aberta 
      . início da aula com apresentação de um texto 
      . colaboração na aula 
        
2) prova individual escrita, a ser entregue em 22/fev/21, corrigida a partir dos seguintes critérios: 
     . clareza e correção na linguagem acadêmica 
     . consistência e coerência com a questão apresentada 
     . uso dos autores e dos casos discutidos neste curso 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Básica 

- ABREU, Regina e CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2009. 

- CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2001. 

- CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do 
patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 
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- FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação 
no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997. 

- HARTOG, François. Tempo e Patrimônio. Varia Historia. Belo Horizonte, v.22, n.36, p.261-273, jul./dez.2006. 

- MARINS, Paulo César Garcez. “Trajetórias de preservação do patrimônio cultural paulista” IN: SETÚBAL, 
Maria Alice (coord.do projeto) Terra paulista: trajetórias contemporâneas. São Paulo: CENPEC/Imprensa 
Oficial, 2008, p. 137-167. 

- MENESES, Ulpiano Bezerra de. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. Conferência 
Magna. I Fórum Nacional de Patrimônio Cultural.Brasília: Iphan, 2010, p.25-39. 

- MICELI, Sergio. SPHAN: refrigério da cultura oficial. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001, p.357-368. 

- RODRIGUES, Marly. Imagens do passado. A instituição do patrimônio em São Paulo (1969-1987). São Paulo: 
UNESP/Imprensa Oficial do Estado/ CONDEPHAAT/FAPESP, 2000. 

- TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000. 

2. Complementar 

- BARRIO, Ángel Espina, MOTTA, Antonio e GOMES, Mário Hélio (orgs.). Inovação cultural, patrimônio e 
educação. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Massangana, 2010. 

- CAMARGO, Haroldo Leitão. Patrimônio histórico e cultural. São Paulo: Aleph, 2002. 

- CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: 
EDUSP, 2003. 

- CANDAU, Joël. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011. 

- CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio cultural: conceitos, políticas, instrumento. São Paulo: Annablume, 
Belo Horizonte: IEDS, 2009. 

- GOETHE, Johann Wolfgang von. Viagem à Itália (1786-1788). São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

- GOMES, Angela de Castro (coord.). Direitos e cidadania: memória, política e cultura. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2007. 

- GUARINELLO, Norberto L. Memória coletiva e história científica. Revista Brasileira de História. São Paulo, 
v.14, n.28, p. 180-193, 1994. 

- GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Vendo o passado: representação e escrita da história. Anais do Museu 
Paulista. São Paulo. Nova Série v.15 n.2, p.11-30, jul-dez.2007.  

- HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2013. 

- HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Rio de Janeiro: Vértice, 1990. 

- HOBSBAWM, Eric. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.              

- HOLANDA, Sérgio Buarque de. O senso do passado. Revista do Brasil. Rio de Janeiro: Rioarte/Fundação 
Rio. n.6, 1987, p.82-84. 

- HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2000. 

- LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Unicamp, 1990.                       

- LOWENTHAL, David. The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University, 2003. 

- MÜHLHAUS, Carla. Para além da pedra e cal. Nossa História. Rio de Janeiro, ano 2, n.13, p. 62-67, 
nov./2004. 

- NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos. Por um inventário dos sentidos: Mário de Andrade e a concepção de 
patrimônio e inventário. São Paulo: Hucitec/FAPESP, 2005. 

- NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1997. 
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- POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do monumento aos valores. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2009. 

- Revista Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, 147, out-dez/2001. (dossiê Patrimônio Imaterial) 

- RODRIGUES, Marly. Preservar e consumir: o patrimônio histórico e o turismo. IN: FUNARI, Pedro Paulo e 
PINSKY, Jaime (orgs). Turismo e patrimônio cultural. São Paulo: Contexto, 2003, p.15-24. 

- SALGUEIRO, Valéria. Grand Tour: uma contribuição à história do viajar por prazer e por amor à cultura. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, v.22, n.44, p.289-310, 2002. 

- São Paulo (cidade). O direito à memória: patrimônio histórico e cidadania. São Paulo: DPH/SMC, 1992. 

- URRY, John. O olhar do turista. Lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. São Paulo: Studio 
Nobel/SESC, 2001. 

 

Obs: à bibliografia somam-se os documentos internacionais, as leis e os decretos referentes às políticas de 
memória e de patrimônio no Brasil. Nesse sentido, os websites do IPHAN e da UNESCO são lugares de 
consulta permanente. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Lucília S. Siqueira História doutora D.E. 40 h 

 

 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

18/11/20 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Apresentação do curso, de seu funcionamento e de sua bibliografia 
2 - Aula expositiva: Patrimônio cultural: primeiras abordagens 
3 - Assistir para a próxima semana: Black Mirror (2011). The Entiry History 

of You. Temporada 1, Episódio 3.  

1 - 1h 
2 - 2h 
3 - 2h 

 

25/11/20 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio: 
A memória social e o conhecimento produzido pelos historiadores: relações 
de conflito e de convergência 
. texto principal: GUARINELLO, Norberto L. Memória coletiva e história 

científica. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.14, n.28, p. 180-193, 
1994. Disponível em: 
http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_REVISTA_BRASILEIRA=15 

3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

1 - 2h 
2 - 1h 
3 - 1h 

 02/12/20 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio:  
O lugar da memória na sociedade contemporânea e a posição do historiador 
. texto principal: ROLLEMBERG, Denise. Aos grandes homens a pátria 

reconhecida: os ‘justos’ no Panteão. IN: Angela de Castro Gomes (coord.). 
Direitos e cidadania: memória, política e cultura. Rio de Janeiro, FGV, 2007, 
p.45-63. 

1 - 2h 
2 - 1h 
3 - 1h 

http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_REVISTA_BRASILEIRA=15
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noturn - 19h às 21h30 3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

09/12/20 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio:  
O lugar e o funcionamento da memória na sociedade contemporânea 
. texto principal: HEYMANN, Luciana Quillet. O devoir de mémoire na França 

contemporânea: entre memória, história, legislação e direitos. IN: Angela de 
Castro Gomes (coord.). Direitos e cidadania: memória, política e cultura. Rio 
de Janeiro, FGV, 2007, p. 15-43. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

1 - 2h 
2 - 2h 
3 - 1h 

16/12/20 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
O nascimento das políticas oficiais de preservação do patrimônio: o caso 
francês 
. texto principal: CHOAY, Françoise. A Revolução Francesa. A alegoria do 

patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2001, p.95-123. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

1 - 2h 
2 - 1h 
3 - 1h 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

06/01/21 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
O surgimento do SPHAN 
. texto principal: CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Relações entre intelectuais 

e estado nas décadas de 1930 e 1940.Os arquitetos da memória: 
sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil 
(anos 1930-1940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p.91-142. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

1 - 2h 
2 - 1h 
3 - 1h 

13/01/21 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
O funcionamento do Iphan 
. texto principal: FONSECA, Maria Cecília Londres. A fase heroica e A prática 

de tombamento: 1970-1990.  O patrimônio em processo: trajetória da política 
federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997, p.81-
130 e p.179-212. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

1 - 2h 
2 - 1h 
3 - 1h 

 20/01/21 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
Reflexões sobre Patrimônio Cultural 
. texto principal: MENESES, Ulpiano Bezerra de. O campo do patrimônio 

cultural: uma revisão de premissas. Conferência Magna. I Fórum Nacional 
de Patrimônio Cultural. Brasília: Iphan, 2010, p.25-39. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 
 

1 - 2h 
2 - 2h 
3 - 2h 

27/01/21 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
As políticas de patrimônio em São Paulo ao longo do século XX 
. texto principal: MARINS, Paulo César Garcez. Trajetórias de preservação 

do patrimônio cultural paulista. IN: SETÚBAL, Maria Alice (coord. do projeto) 
Terra paulista: trajetórias contemporâneas. São Paulo: CENPEC/Imprensa 
Oficial, 2008, p. 137-167. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

1 - 2h 
2 - 2h 
3 - 1h 

03/02/21 
1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
A ampliação da ideia de patrimônio: o imaterial 

1 - 2h 
2 - 1h 
3 - 1h 
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Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

. texto principal: SANT’ANNA, Marcia. A face imaterial do patrimônio cultural: 

os novos instrumentos de reconhecimento e valorização. IN: ABREU, Regina 
e CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 
Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p.49-58. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 
4 - Preparação para a prova 

 

4 - 0,5h 

10/02/21 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
Questões candentes do patrimônio na atualidade 
. texto principal: MARINS, Paulo Garcez. Novos patrimônios, um novo Brasil? 

Um balanço das políticas patrimoniais federais após a década de 1980. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v.29, n.57, p.9-28, jan.-abr.2016. 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 
4 - Preparação para a prova 

 

1 - 2h 
2 - 2h 
3 - 2h 

4 - 0,5h 

24/02/21 

Google Meet  

(link no moodle) 

vespert - 15h às 17h30 

noturn - 19h às 21h30 

1 - Leitura do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no moodle 
2 - AULA EXPOSITIVA com participação ativa do grupo de apoio 
Questões candentes do patrimônio na atualidade 
. texto principal: (a definir) 
3 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 
4 - Entrega da prova escrita: 22/fev/2021 

 

1 - 1h 
2 - 1h 
3 - 1h 
4 - 5h 

01/03 a 02/03/21   

Total de horas em ADE 60h 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


