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1- O que é História ? 

 

 Campo de estudo científico 

 Interpretação do processo de evolução das 

sociedades 

 Primeiro historiador: Hérodoto (grego) 

 Utiliza como objeto de pesquisa as fontes históricas 

 



2- O que é uma fonte histórica ? 

 Base para a pesquisa científica de um historiador 

 Fontes primárias – Registros escritos 

 Fontes secundárias – imagens, fotos, músicas, 

fontes orais, obras de arte... 

 A Pré-História recebe esse nome por tratar de um 

período anterior a invenção da escrita. Portanto é 

um campo de investigação da arqueologia 



3- O que é cultura? 

 “ A cultura é o conjunto de padrões adquiridos 
socialmente a partir dos quais as pessoas pensam, 
sentem e fazem. Uma cultura não requer proximidade 
física ou um tipo especifico de sociabilidade direta, 
apenas interação social, mesmo que mediada por 
meios de comunicação e que seja casual. Mesmo ver, 
ouvir e ler uns aos outros pode ser o suficiente.” 

      (Cristoph Brumann) 



 Século XIX  - Alta Cultura 

        - Baixa Cultura 

 Após a 2ª Guerra passa-se a propagar no mundo a 

ideia da diversidade cultural 

 Cultura erudita 

 Cultura popular 

 



4- O que é Patrimônio Cultural ? 

 Conjunto de expressões artísticas, saberes, 

produtos, práticas e fazeres que expressam a 

identidade cultural de um povo 

 È definido pela própria sociedade considera 

valioso preservar 

 



5- Origem da preservação do patrimônio 

nacional 

  Governo Getúlio Vargas 

 Constituição de 1937 

 Reformas educacionais de Gustavo 

Capanema 

 Necessidade de consolidação de uma 

identidade nacional 

 Importância de Mário de Andrade 

 



6- Órgão de preservação patrimonial 

 

 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.  

 Bens Materiais – Envolvem documentos, 
monumentos, objetos, edificações e paisagens 
naturais. 

 Bens Imateriais- Relacionam-se às crenças sociais, 
às práticas culturais, aos saberes, habilidades e 
modo de ser de grupos humanos. 



Bens culturais materiais 



Bens Culturais imateriais 



Proteção Patrimonial 

 Tombamento – Constitui um ato administrativo 

realizado pelo Estado e que visa preservar da 

destruição e da descaracterização, bens culturais 

que a sociedade considera relevantes para a sua 

identidade.( apenas bens culturais materiais) 

 Planos de Salvaguarda – Proteção dos bens 

culturais imateriais   


