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Roteiro da Aula

. PATRIMÔNIO CULTURAL.
. ORIGEM DO HOMEM: 

CRIACIONISMO E EVOLUCIONISMO.
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PATRIMÔNIO CULTURAL.

Compreender os elementos culturais que constituem as identidades: 
Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio 
cultural e artístico em diferentes sociedades.

O Patrimônio Cultural pode ser definido como um bem (ou bens) de natureza 
material e imaterial considerado importante para a identidade de uma sociedade. 

Segundo artigo 216 da Constituição Federal, configuram patrimônio "as 
formas de expressão; os modos de criar; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; além de conjuntos urbanos e 
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico." 
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PATRIMÔNIO CULTURAL.

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é 
responsável por promover e coordenar o processo de preservação e 
valorização do Patrimônio Cultural Brasileiro, em suas dimensões material e 
imaterial.

Os BENS CULTURAIS IMATERIAIS estão relacionados aos saberes, às 
habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas. O 
patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais 
classificados segundo sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 
histórico; belas artes; e das artes aplicadas.
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PATRIMÔNIO CULTURAL.
EXERCITANDO...
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PATRIMÔNIO CULTURAL.
EXERCITANDO...
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EXERCITANDO...

1. Pelo que foi estudado, o que pode-se entender por PATRIMÔNIO 
CULTURAL.

2. Aponte exemplos de Patrimônio Cultural IMATERIAL.

3. Cite exemplos de Patrimônio Cultural MATERIAL.
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2. (I.T.) Observe as imagens abaixo:
         
 

As imagens, respectivamente, referem-se ao patrimônio:
a) Artístico – cultural – histórico –ambiental.
b) Cultural – histórico – artístico – ambiental.
c) cultural – ambiental – artístico – histórico.
d) histórico – artístico – ambiental – cultural.
e) Cultural – artístico – ambiental – histórico.

EXERCITANDO...
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PINTURAS DE LASCAUX, FRANÇA
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DE ONDE VIEMOS? QUAL A ORIGEM DO SER HUMANO?

• CRIAÇÃO: EXPLICAÇÃO RELIGIOSA/MITOLÓGICA.
Fundamentação dessa explicação: Religião.
Base de sustentação: FÉ, MITOS, Livros Sagrados (Bíblia, 

Alcorão, Torá...)

• EVOLUÇÃO: EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA/CIÊNCIA.
Fundamentação dessa explicação: Pesquisa Científica.
Base: ESTUDOS/PESQUISAS REALIZADAS/Charles Darwin.

PRÉ-HISTÓRIA.
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PRÉ-HISTÓRIA.
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PRÉ-HISTÓRIA.
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PRÉ-HISTÓRIA.
- Denominação dada ao período anterior à invenção da escrita (4000 a. C.). 
Caracterização dada às sociedades SEM (escrita, civilização, produção, Estado,  
ciência etc...)
- Divisão da Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais.
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EXERCITANDO...
1. Quais as principais teorias sobre a ORIGEM DO SER HUMANO.

2. Baseando-se na teoria do CRIACIONISMO, qual a origem do 
homem? Em que se fundamenta essa teoria?

3. Muitos religiosos questionam a teoria do EVOLUCIONISMO. Por 
que os religiosos questionam essa teoria?

4. Para você, qual é a origem do ser humano? Justifique sua resposta.
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