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EMENTA: Estudo dos processos sociais relacionados à produção e transformação do espaço

urbano, bem como dos múltiplos aportes teóricos  que possibilitam a construção da cidade

como objeto da história.

 

PROGRAMA: 
O objetivo central da disciplina é discutir identidade e memória a partir do patrimônio material
das cidades. Nessa perspectiva, abordagens de Arqueologia História e Arqueologia Pública
estão no centro das reflexões.  Como o tema é amplo,  as discussões serão divididas em 3
módulos,  buscando articular  o  passado antigo  na  construção das  identidades  modernas  na
Europa em um primeiro momento, para, na sequencia, deslocarmos para as particularidades da
América Latina. O que une os módulos são as discussões teóricas iniciais que, por meio de
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abordagens críticas, pretende-se discutir políticas de memória, relações de poder e identidade
no âmbito urbano.

Módulo  1:  Teórico  –  serão  apresentadas  as  principais  discussões  teóricas  e  mudanças  no
pensamento arqueológico a partir dos anos de 1970, em especial as abordagens pós-coloniais,
as  novas  premissas  da  Arqueologia  Histórica  e  a  consolidação  da  Arqueologia  Pública.
Também serão discutidas as abordagens de memória e identidade que serão adotadas como
meio de questionamento de autoritarismos e construção de políticas de memórias mais plurais
nos contextos urbanos .

Módulo 2: Usos do passado – a utilização da cultura material da antiguidade, em especial de
gregos e romanos, é a base importante da construção das identidades nacionais do final do
século XIX e início do século XX na Europa, bem como da justificativa para legitimação de
regimes autoritários e totalitários. Nesse módulo vamos discutir a articulação entre passado,
ruinas e cidades na construção de ideologias autoritárias, bem como sua posterior crítica

Modulo 3: América Latina e os passados difíceis - nesse último módulo, deslocaremos para os
espaços urbanos e  o patrimônio  em diferentes  países  da América  Latina,  visando discutir
violência colonial e autoritarismos mais recentes, bem como a importância da resistência e da
teoria social na produção de novas políticas de memória.
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AVALIAÇÃO:
Apresentação dos textos como seminário em aulas
Ensaio crítico a ser entregue no final do semestre a partir das discussões da disciplina.


