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ESCOLA DE FILOSOFIA LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – EFLCH 

CAMPUS DE GUARULHOS 

 

CURSO DE EXTENSÃO  

PATRIMÔNIO CULTURAL E DIMENSÕES DA EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL 

 Objetivo e Apresentação 

 

Esta proposta tem como objetivo central propiciar aos professores atuantes na rede de ensino do 

município de Guarulhos, o contato com temas na área do Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial. 

Trata-se de uma iniciativa dos professores da área de patrimônio do curso de História, cuja atuação 

aborda algumas interfaces do patrimônio cultural, são elas: Memória e Patrimônio, História e 

Arquivos, Patrimônio Edificado e Cidade, Museus e Cultura Material; Arqueologia Histórica, Educação 

Patrimonial e Patrimônio Imaterial. O curso pretende instrumentalizar professores atuantes em 

diferentes níveis de ensino para questões cuja presença se faz cada vez mais contundente no contexto 

social municipal.   

 Ementa: 

Passado, presente e regimes de historicidade; Memória e amnésia social; Educação e 

transitoriedade; Monumentos: históricos, artísticos e arquitetônicos; Lugares: do patrimônio 

edificado ao patrimônio imaterial; Arquivos e Museus: constituição de acervos e leitura crítica 

destes espaços; Patrimônio e sua historicidade; Transformações na ideia de patrimônio a partir 

dos meados do século XX.  

 

Vagas: 30 – Inscrição: 02/04-29/06/2018 

Inscrições pelo link........ 

Carga Horaria Total: 40H 

Atividades aos Sábados 

Local: Auditório UNIFESP – Campus Guarulhos 

ou Dependências do Teatro Adamastor Centro 

 

 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 
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 Estrutura, cronograma, ementas e bibliografia 

 

O curso está estruturado em cinco encontros:  

1º. Encontro:  15/09 

Professores Responsáveis: 

Profa. Dra. Cláudia Plens 

Profa. Dra. Lucília Siqueira 

 

Manhã (09:00H – 12:00H): O lugar do passado na sociedade ocidental contemporânea e nas salas de 

aula 

Ementa: No Ocidente, nas últimas três décadas, as grandes transformações nas comunicações, o 
esgarçamento das identidades nacionais e os crescentes fluxos migratórios constituíram novas formas de 
se relacionar com o tempo, onde o passado está cada vez mais distante e o presente tem muita força. 
Neste contexto presentista há grande demanda por memória e cresce o interesse pelo patrimônio cultural 
como “um passado presentificado”. A primeira parte do curso  promove uma reflexão sobre essas relações 
com o tempo na contemporaneidade de modo a sabermos tratar crítica e apropriadamente, em sala de 
aula, dos bens que formam o patrimônio cultural. 
 
Temas: 

 Diferentes maneiras de se relacionar com o passado 

 O que mudou do século XVIII pra cá? 

 Aceleração do tempo 

 Memória social e amnésia social 

 Presentismo 

 A força do patrimônio como sintoma do presentismo 

 Como educar no contexto presentista? 

 O valor educativo da transitoriedade  
 
Bibliografia: 
CANDAU, Joël. Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011. 
HARTOG, François. Tempo e patrimônio. Varia Historia. Belo Horizonte, v.22, n.36, p.261-273, jul.-
dez./2006. 
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 
2000. 
TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000. 
 
Tarde (13:00H – 15:00H) - Atividade prática: o trabalho da arqueologia como outra maneira de se pensar 

o passado 

 

2º.  Encontro:  22/09 

Professores Responsáveis: 

Prof. Dr. Fernando Atique 

Prof. Dr. Julio Moracen 

 

Manhã (09:00H – 12:00H): Os “lugares” entre a memória e a história 
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Ementa: o século XX, de maneira muito intensa, deflagrou reflexões sobre o patrimônio e legou às 
edificações, em especial, um papel identitário. Memoriais, sejam eles artísticos ou arquitetônicos, 
tornaram-se parte dos discursos preservacionistas e provocaram uma naturalização de que os lugares do 
patrimônio se dão por meio de edifícios. Pretende-se, assim, historicizar esta ideia, discutindo como este 
“ímpeto” de preservação de lugares físicos tomou a proporção que conhecemos. Também pretende-se 
discutir como o patrimônio passou, recentemente, da ideia do edifício para a dos lugares, vistos como 
suportes às práticas culturais, aproximando-o do patrimônio imaterial.   
 
Temas: 

  Memoriais  

  Monumentos: históricos, artísticos e arquitetônicos 

  Lugares: do patrimônio edificado ao patrimônio imaterial 
 
Bibliografia: 
KUHL, Beatriz M. História e Ética na Conservação e na Restauração de Monumentos Históricos. São Paulo: 

Revista CPC, 2005, v. 1., n. 1. Disponível em: www.usp/cpc/v1.  

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra. A cidade como bem cultural: áreas envoltórias e outros dilemas, 

equívocos e alcance na preservação do patrimônio ambiental urbano. In: IPHAN. Patrimônio: atualizando 

o debate. São Paulo: 9ª S.R.; DERSA, 2006, p.34-76. 

RIEGL, Aloïs. O Culto Moderno dos Monumentos. Lisboa: Edições 70, 2013, p.9-65. 

 

Tarde (13:00H – 15:00H): Atividade Prática:  O núcleo central da atividade será a “preservação”  

 

3º.  Encontro:  06/10 

Professores Responsáveis: 

Profa. Dra. Márcia Eckert 

Prof. Dr. Odair Paiva 

 

Manhã (09:00H – 12:00H): Tema: Acervos e Coleções: atributos de valor e a “organização do passado” 

Ementa: Arquivos e Museus são, cada vez mais, lugares de guarda e preservação de documentos e 

artefatos a partir dos quais mantemos relações com o passado. A escolha destes instituintes de memória 

não se faz de maneira neutra. A construção destes espaços e seu conteúdo documental necessita ser 

desnaturalizada de maneira a propiciar um pensamento crítico sobre as formas do passado que estão 

neles contidas.  

Temas:  

 Arquivos e Museus: constituição de acervos 

 História e Memória 

 Como fazer uma leitura crítica destes espaços. 

 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. 4ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. 
BREFE, Ana Cláudia Museu Paulista: Museu Histórico. In:. O Museu Paulista. Affonso de Taunay e a 
Memória Nacional 1917-1945. São Paulo: Ed. da Unesp/Museu Paulista, 2005, p.p. 27-86. 

http://www.usp/cpc/v1
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FRANTINI, Renata. Educação Patrimonial em Arquivos. Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo, n. 34, 2009 
JARDIM, José Maria. A Invenção da memória nos arquivos públicos. Ciência da Informação. v. 25, n. 2, 
1995. Disponível em: http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/439 
LOPEZ, André Porto Ancona. Documento e História. In: MALERBA, Jurandir (org.). A velha história: teoria, 
método e historiografia. Campinas: Papirus, 1996. p. 15-36. 
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A Exposição Museológica e o Conhecimento Histórico.  In: FIGUEIREDO, 
Betânia Gonçalves e VIDAL, Diana Gonçalves (Orgs.) Museus. Dos Gabinetes de Curiosidades à Museologia 
Moderna. Belo Horizonte: Argvmetvm: Brasília Cnpq, 2005, p.p. 15-84. 
PAIVA, Odair da Cruz. Patrimônio cultural e leis de proteção no município de Guarulhos (SP), entre as 
décadas de 1980 e 2010. RESGATE - Revista Interdisciplinar de Cultura. , v.25, p.179 - 202, 2017 
PAIVA, Odair da Cruz. Memória Coletiva, Imigração e Museus In: Italianos no Brasil: Partidas, Chegadas e 
Heranças.1 ed.Rio de Janeiro : Laboratório de Estudos de Imigração, 2013, v.1, p. 194-207. 
 
Tarde (13:00H – 15:00H): Documentos escritos e artefatos: leituras possíveis.  

 

4º.  Encontro:  20/10 

Professores Responsáveis: 

Prof. Dr. Fernando Atique 

Profa. Dra. Lucília Siqueira 

Manhã (09:00H – 12:00H): O surgimento das políticas oficiais de patrimônio: os casos da França e do 

Brasil 

 
Ementa: Durante o processo revolucionário francês, no final do século XVIII, criaram-se as primeiras 
medidas de proteção aos bens que estavam se perdendo em virtude do vandalismo e àqueles que foram 
desapropriados da Coroa, do clero e da nobreza. No Brasil, na década de 1930, criou-se o órgão federal 
de patrimônio, o IPHAN e se instituiu o tombamento como forma de proteção aos bens selecionados para 
constituírem o patrimônio histórico e artístico nacional. Tanto num caso como noutro, os bens culturais 
passaram por um processo de ressignificação que envolveu conflitos e que excluiu valores e significados 
de alguns grupos. Aqui se pretende formar repertório acerca desses processos históricos e discutir como 
trabalhar com bens patrimonializados para compreender como certas memórias foram construídas e se 
tornaram convencionais no território em que vivemos, assim como outras foram ocultadas. 
 
Temas: 

 As primeiras iniciativas de proteção ao longo da Revolução Francesa 
o valores atribuídos aos bens que se tornaram patrimônio da França 
o os monumentos materializam a França 

 No Brasil, os modernistas elegem os vestígios de brasilidade 
o os indícios de brasilidade 
o o tombamento 
o os critérios do Iphan e o modo como seus técnicos trabalhavam 

 Transformações na ideia de patrimônio a partir dos meados do século XX 

 além dos critérios da arte e da história 

 a cultura como aliada do desenvolvimento e das lutas políticas 

 a proteção das singularidades locais e da memória de indígenas e afro-descendentes 
 
Bibliografia: 
 

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

 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 
preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ/IPHAN, 1997. 

http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/439
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 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.  

 
Tarde (13:00H – 15:00H): Cidade e Territórios: o antigo distrito da Glória (atual bairro da Liberdade) na 

cidade de São Paulo no final do século XVIII e início do século XIX  

 

5º.  Encontro:  27/10 

Professor Responsável: 

Prof. Dr. Odair Paiva 

 

Manhã (09:00H – 12:00H): Visita ao Bairro da Liberdade na Cidade de São Paulo.  

 

 Forma de Avaliação.  

a) Presença em no mínimo 75% das aulas; 

b) Participação nos encontros – tanto nas discussões teóricas quanto nas atividades práticas 

c) Apresentação de relatórios de discussões, leituras e atividades práticas 

d) Auto-avaliação e avaliação do curso  

 

 Metodologia:  

a) Os temas e bibliografia foram pensados para que os participantes possam conhecer e avaliar 

de maneira crítica várias abordagens sobre o patrimônio cultural e educação patrimonial.    

b) Cada encontro está dividido em duas partes. Na primeira, uma exposição de cunho teórico 

sobre o tema específico e, na segunda parte, uma atividade prática será proposta. Ambos os 

momentos se combinam de forma a relação teoria e prática seja garantida e que os docentes 

possam interagir a partir de seus interesses e experiências.  

 

 

Equipe Responsável: 

Profa. Dra. Cláudia Plens 

Prof. Dr. Fernando Atique 

Prof. Dr. Júlio Moracén 

Profa. Dra. Lucília Siqueira 

Profa. Dra. Márcia Eckert 

Prof. Dr. Odair Paiva 

Contato: paivaoc@hotmail.com 

Telefone: (11) 99772-0735 

mailto:paivaoc@hotmail.com

