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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 e Património Cultural Imaterial (F/DC) – Cód. 3252  

Carga Horária Total da UC: 60 h 
Professor(a) Responsável:  
Julio Moracen Naranjo 

 

Contato: 
Julio.moracen@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História 
OBJETIVOS 

GERAIS: 

Estudo do Patrimônio Cultural Imaterial, suas relações e interpretações na história e a contemporaneidade, 
sobretudo no que concerne à produção de memórias e oralidades dentro de diversidades intangíveis na 
dinâmica global-local das sociedades humanas. 
ESPECÍFICOS: 
- Oferecer aos alunos conhecimentos em práticas e saberes críticos acerca do estudo, participação, reflexão 
e revisão dos discursos antigos e atuais em torno das temáticas dos costumes, culinária, memória, oralidade, 
folclore e a cultura popular tradicional. 
- Desenvolver a inter-relação entre Patrimônio Cultural Imaterial e Intangível, tradição, mutação e 
continuidade, proposta a partir do olhar do historiador e do cientista social. 
 

EMENTA 

O curso consistirá na análise da relação entre a memória, as culturas populares, o folclore, e as culturas 
imateriais. Estas são fontes fundamentais das culturas imanentes do mundo. Elas são reservatório e fontes 
de saberes, costumes, formas de criar, fazer e viver, ancoradas nas tradições tais como: artes cênicas, artes 
plásticas, artesanato, brincadeiras, culinárias, danças, festas, lendas, músicas, procissões, ritos, romarias, 
entre outras.  
O debate permite novas perspectivas para uma abertura das ciências sociais; neste caso porque coloca a 
inserção do historiador e o cientista social também sujeito da história. Daí a importância de experiências 
educacionais e acadêmicas que permitam a formação de novos cientistas sociais com sensibilidade às 
diversas culturas e suas práticas e expressões imateriais. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1-A cultura imaterial como um bem patrimonial na sociedade contemporânea. 
2- O conceito patrimônio imaterial, terminologias e conceitos de fronteiras e os limites de sua analise nas 
ciências sociais.  
3-Debates internacionais, históricos que deram lugar à valorização do patrimônio imaterial e intangível a traves 
da convenção Internacional da UNESCO sobre Patrimônio Imaterial. 4-A história como ciência social e seu 
papel e sua contribuição para o estudo do Patrimônio Imaterial e intangível.  
5-Os estudos culturais e sua contribuição no estudo da memória, o folclore e as culturas populares.  
6-A modernidade e o resgate dos bens imateriais como maneira de conservação da memória histórica e 
cultural dos povos.  
7-Presença da cultura imaterial para os povos velhos e novos, vigência e possibilidades de conservação, 
resgate e preservação. 
8-Patrimônio Imaterial e políticas públicas: Políticas de conservação e experiência de preservação do 
Patrimônio Imaterial, o caso de Brasil, Latinoamérica e Caribe, países anglo-saxões e antigos países 
socialistas.  
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9-Patrimônio imaterial e turismo:Heritage interpretación, Ecomuseus . Novos conceitos: tradições e 
expressões orais, música popular, artes cênicas, artesanato cultura popular tradicional entre outras.  
10- Patrimônio Imaterial e Museus. 
11-Técnicas de pesquisa sobre o patrimônio imaterial na convergência arte e ciências sociais. Metodologias 
para o inventario do Patrimônio Cultural Imaterial. 
12-Patrimônio Cultural Imaterial e novas tecnologias: Transmissão de conhecimento e resgate da Cultura 
Popular através das redes sociais. 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
1. Aulas expositivas, dialogadas e práticas, mediante método explicativo, demonstrativo e ilustrativo, história, 
teoria, critica e contemporaneidade do Patrimônio Cultural Imaterial pelo Google meet, às sextas feiras: 
 
vespertino: das 15h às 17h30 
noturno: das 19h às 21h30 
 

• Atividades Assíncronas: 
a- Leitura, análise e debate de textos da bibliografia propostas para cada (anexadas no Moodle) 
b- Aulas dialogada e conversações didática sobre o tema, por meio de EAD, presença de mestres da Cultura 
Popular Tradicional em conferencias teórico-práticas: os alunos em cooperação desenvolverão atividades 
propostas baixo supervisão do professor e com objetivo de alcançar resultados do conhecimento do PCI na 
sua teoria e sua prática. 
c-Experiências culturais em grupo na sala de LIVE para compreender espaços do PCI (Comida, Espaços de 
criação popular, Espaços de criação de artistas, mestres e fazedores do PCI).  
d- Seminários em grupos sobre investigação de um tema previamente selecionado através da LIVE da 
disciplina,  
 
 
 

• Disponibilização de Material: 
O programa e todos os textos e aulas-dialogadas estarão disponíveis no Moodle (Pdf, videos e 
Link).  
Mensagens serão enviados por e-mails através do Moodle.  

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
- Prova Escrita (Resumos, sinopses, analise de provérbios populares mediante Live em câmara aberta) 
- Seminários em grupos com câmara aberta 
- Partindo da pesquisa em atividades de pesquisa de História Oral em PCI a traves de entrevistas dos 
alunos a mestres do Património Cultural Imaterial. elaboração de um projeto do resgate de uma tradição de 
Património Cultural Imaterial (familiar, de grupo ou bairro) 
 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
BENÍTEZ-ROJO, Antonio.  La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva postmoderna. NH, Editores del 
Norte, Hanover. 1989.  
BONATO, Laura. Festa Viva: Tradizione, Território, Turismo (vol.1,vol. 2), Omega Edizioni 2006. 
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e 
Cultura / Instituto Nacional do Livro, 1954. 
CHOAY, Françoise.    A   Alegoria   do   patrimônio.   Trad.   Luciano   Vieira    Machado. São Paulo:  
Estação Liberdade/ Editora UNESP, 2001. 
GUANCHE, Jesús; “El Imaginado Patrimonio Inmaterial: Un acercamiento a la verdad o una falsedad 
engañosa ”,Revista Perfiles de la cultura cubana, enero-abril, 2008. 
HALBWACHS, Maurice. “A Memória Coletiva”. Vértice/Revista dos Tribunais,Sao Paulo 1990. 
ICOMOS.UNESCO.Cartas del Turismo Cultural: En línea: 
http://www.icomos.org/tourism/tourism_charter.html. 

about:blank
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INSTITUTO do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O registro do patrimônio imaterial: Dossiê final das 
atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. Brasília: Iphan, 2000. 
LE GOFF, Jacques et al: Memória/história. Lisboa: Imprensa Nacional: Casa da Moeda, 1986. (Enciclopédia 
Einaudi vol. 1) 
JESUS, Maria Carolina de. Quarto de despejo, São Paulo: Círculo do Livro, 2001. 
PELEGRINI, Sandra C. A. “A gestão do patrimônio imaterial brasileiro na contemporaneidade”, Revista 
História-UNESP, vol. 27, n. 02, p. 1-20, 2008. 
PRATS I CAROS, Joan. “Folklore, cultura popular y patrimonio: Sobre viejas y nuevas pasiones identitarias”. 
Dins: Arxius. Arxius de Sociología. València : Universitat de València, núm. 3, juny 1999. 
UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural de Paris, 2003. 
VELHO, Gilberto. Patrimônio, negociação e conflito. Mana, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 237-248, abr.  2006. 
 
COMPLEMENTAR 
BARNET, Miguel. Memórias de um Cimarron. Trad. de Beatriz A. Cannabrava. São Paulo: Editora Marco 
Zero, 1986. 
BENJAMIN, Walter. “O Narrador - considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” In: Magia e técnica, arte e 
política. São Paulo: Brasiliense, 1985.  
BOHLMAN, Philip V. World music : Una breve introduzione, EDT srl, Torino, 2006. 
BORGES, Jorge Luis. “O etnógrafo” In: Elogio da sombra, Rio de Janeiro: Editora Globo, 2000. COFFIN, 
Tristam (organizador). O Folclore dos Estados Unidos, Editora cultrix, Sao Paulo, 1970. 
GARCÍA CANCLINI, Néstor. “Los usos sociales del Patrimonio Cultural”. En: Encarnación Aguilar (ed.), 
Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Granada, 1999. 
GOBINEAU, Joseph Arthur. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Editorial Apolo, Barcelona, 
1937.   
HALBWACHS, Maurice. “Oficialidad y clandestinidad de la memoria” In: Athenea Digital - núm. 13 (primavera 
2008). 
HELLER, A. et al. A crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios para o século XXI. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 1999. 
HOBSBAWM, E.; RANGER, T. (Org.). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
JOSEPH-ANTÉNOR, Firmin. De l'égalité des races humaines (anthropologie positive). Paris: F. Pichon, 
1885; Paris: L'Harmattan, 2003; Montréal: Mémoire d'encrier, 2005. 
KIRIYA I. La production des biens culturelles en URSS : une “autre” industrie culturelle et les enjeux de la 
transformation actuelle. En: Les Enjeux de l’information et de la communication, GRESEC, 2004. 
La religiosidad popular I (3 vol.), C. Alvarez Santaló, Ma. J. Buxo Rey, S. Rodríguez Becerra (Coords.), 
Anthropos Editorial, Barcelona 1989. 
MARINIS, Marco. Capire il teatro, lineamenti di una nuova teatrologia. Firenze: Bulzoni, 1999. 
MATTELART,André; NEVEAU, Erik. Introduçao aos Estudos Culturais,Parábola Editorial, Sao Paulo, 2004. 

 
 
DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 
Julio Moracen 
Naranjo 

História e 
Patrimônio Cultura 
Imaterial 

Doutor e Pós- 
doutor  

 

Dedicação 
Exclusiva  

 

60 H  
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 
De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

18 a 21/11/20 1 - Apresentação do curso, sua estrutura e sua bibliografia. 
2 - Aula expositiva: Patrimônio Cultural Imaterial: Seu conhecimento como 
história, teoria, prática e critica. 
Textos de apoio: Poema “Souffles” Birago Diop (Tradução minha)  
KAFKA, Franz. Fragmento Diante da Lei, In: O processo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. 
3- Criação de um grupo da disciplina em Facebook (nome e objetivos em 
relação a disciplina), somente participam alunos da disciplina. 
4-- Tarefa para a próxima semana: Pesquisar 3 provérbios, escolher 1 
identificar-se como apresentação pessoal. 
 

3h 

23 a 28/11/20 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); outras indicações de leitura no 
Moodle 
2 – Aula Expositiva com participação apresentação powertpoint e diálogo 
com os alunos.  
3 - Debate a partir do texto principal, apresentação dos alunos e provérbios.  
Texto Base: UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural de Paris, 2003. 
Texto de apoio: BORGES, Jorge Luis. “O etnógrafo” In: Elogio da sombra, 
Rio de Janeiro: Editora Globo, 2000. 
 
 

5h 

30/11 a 05/12/20 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle 
2 – Aula Expositiva com participação dos alunos: Patrimônio Cultural 
Imaterial DEBATES. 
Texto Base: GUANCHE, Jesús; “El Imaginado Patrimonio Inmaterial: Un 
acercamiento a la verdad o una falsedad engañosa”, Revista Perfiles de la 
cultura cubana, enero-abril, 2008. 
 3 - Debate a partir do texto base e da aula expositiva. 

5h 

07 a 12/12/20 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Registro e inventario do 
Patrimônio Cultural Imaterial, Técnicas, Arvore Genealógica (1). 
Texto Base: PELEGRINI, Sandra C. A. “A gestão do patrimônio imaterial 
brasileiro na contemporaneidade”, Revista História-UNESP, vol. 27, n. 02, 
p. 1-20, 2008. 
Texto de apoio: Kit de Recolha de Patrimônio Imaterial, Instituto dos 
Museus e da Conservação, Lisboa, 2011. 
3 - Debate a partir dos textos e da aula expositiva. 

5h 

14 a 19/12/20 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Registro e inventario do 
Patrimônio Cultural Imaterial, Técnicas, Arvore Genealógica (2). 
Texto base: VELHO, Gilberto. Patrimônio, negociação e conflito. Mana, Rio 
de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 237-248, abr.  2006.  
3 - Debate a partir do texto base e da aula expositiva 

5h 

21 a 22/12/20 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Campos do Patrimônio 
Cultural Imaterial. 
Texto Base: UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural de Paris, 2003. 

3h 
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Texto Apoio: INSTITUTO do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O 
registro do patrimônio imaterial: Dossiê final das atividades da Comissão e 
do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial. Brasília: Iphan, 2000. 
3- Definição dos grupos de estudo para Seminários e trabalho no grupo 
Facebook. 
3- Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 
4- Plano de tarefas individuais em grupos para começo da disciplina em 
2021. 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01 a 09/01/21 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Campos em que se 
expressa o Patrimônio Cultural Imaterial/Tradições e expressões orais, 
incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial. 
Texto base: (a definir) 
3-Análises individuais da arvore genealógica (1). 
4 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

5h 

11/01 a 16/01/21 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Campos em que se 
expressa o Patrimônio Cultural Imaterial/ Expressões artísticas ou Artes do 
espetaculo. 
Texto base: (a definir) 
3-Análises individuais da arvore genealógica (2). 
4 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva 

5h 

18/01 a 23/01/21 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Campos em que se 
expressa o Patrimônio Cultural Imaterial/Expressões Artísticas/Artes do 
espetáculo e Celebrações, práticas sociais, rituais e atos festivos. 
Texto base: (a definir) 
3-Análises individuais da arvore genealógica (3). 
4 - Debate a partir do texto principal e da aula expositiva. 

5h 

25/01 a 30/01/21 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2- Encontro, troca de saberes com um Mestre da Cultura Popular 
Tradicional (Tesouro Humano Vivo). 
3 - Debate e diálogo com o Mestre da Cultura Popular Tradicional. 
4- Alunos tomar notas particulares para entrega em grupo de resumo na 
próxima aula/publicação. 

3h 

01/02 a 06/02/21 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Campos em que se 
expressa o Patrimônio Cultural Imaterial/ Conhecimentos e práticas, 
relacionados à natureza e ao universo e Técnicas artesanais tradicionais.  
Texto base: (a definir) 
3- Resumo de grupo publicado e apresentação com câmera aberta na aula 
(1). 
4- Indicações para Seminário “Comida e Cultura” em grupos. 
5- Debates a partir do texto principal, aula expositiva e resumos. 

5h 

08/02 a 13/02/21 1 - Estudo do texto principal (assíncrona); demais indicações de leitura no 
Moodle. 
2 - Aula Expositiva com participação dos alunos: Campos em que se 
expressa o Patrimônio Cultural Imaterial/ Espaços culturais 
Texto base: (a definir) 
3- Resumo de grupo publicado e apresentação com câmera aberta na aula 
(2). 
4- Debates a partir do texto principal, aula expositiva e resumos. 
5- Preparação para trabalho final/informação sobre plantão de duvidas. 

5h 
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15/02 a 20/02/21 Seminário “Comida e Cultura” em grupos a partir de aprendizado de 

conhecimentos práticos em pesquisa de Patrimônio Cultural Imaterial e 
textos e conhecimentos apresentados em aula de forma (síncrona e 
assíncrona) 
 

4h 

22/02 a 27/02/21 
 

Experiência teórico/prática através de aprendizado de danças populares e 
outras manifestações do Patrimônio Cultural Imaterial em participação de 
Live EAD com um Mestre da Cultura Popular tradicional. 

2h 

27/02/21 Último dia de entrega da prova escrita Resgate de uma tradição de 
Patrimônio Cultural Imaterial. 
 

 

Total de horas em ADE 60h 

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

 

 
 
 


