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CS-254: TÓPICOS ESPECIAIS EM PATRIMÔNIO E MEMÓRIA II
HS-120: TÓPICOS ESPECIAIS EM ANTROPOLOGIA II

Ministrada pelo corpo docente da linha de pesquisa “PATRIMÔNIO E MEMÓRIA” e convidados.

As atividades desta disciplina focalizarão os seguintes assuntos: regimes e dispositivos

patrimoniais; a salvaguarda de artefatos e performances musicais, coreográficas e orais;

escrita, documentação e arquivos etnográficos; memória e política; memória, dor e

subjetividade; ontologia e cultura.

A bibliografia inclui obras que balizam os debates contemporâneos sobre esses temas, além de

outras que visam a contribuir ao aprofundamento teórico e conceitual da reflexão crítica sobre

eles. Numa chave mais etnográfica, selecionamos reflexões sobre a implementação de

dispositivos de salvaguarda de artefatos e de práticas como memória, saberes e expressões

orais, musicais ou coreográficas, em face da diversidade cultural e do caráter dinâmico e ativo

das realidades sociais. Por outro lado, privilegiando argumentos de natureza teórica e

conceitual, buscamos tematizar alguns desafios que as diferenças políticas e de visão de

mundo em confronto neste campo colocam à criatividade, às práticas e aos movimentos

sociais.
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