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PROGRAMA
Patrimônios e museus são frutos de uma construção moderna e Ocidental num contexto
de formação e consolidação dos estados nacionais e do colonialismo. Como tais, até
meados do século XX, eles expressam e reproduzem as grandes ideologias nacionais e
silenciam as minorias políticas e seus processos de dominação. No entanto, nas últimas
décadas, patrimônios e museus vêm sendo redefinidos e reapropriados por grupos
politicamente minoritários em busca de direitos, e adquirem grande centralidade nessas
lutas. Os atores sociais envolvidos com essas dinâmicas se ampliam consideravelmente,
deixando de se concentrar entre setores do Estado e especialistas. Assim, os estudos
sobre museus e patrimônios se tornam particularmente relevantes para uma maior
compreensão das tensões contemporâneas entre diversos setores da sociedade civil e
representantes do Estado. Importantes estudos vêm apontando para a necessidade de se
ampliar a categoria “patrimônio” para além das definições dos órgãos estatais e de se
rever as modernas definições de museus e dos objetos que eles expõem.
O curso possui um duplo objetivo: a) a familiarização dos discentes com alguns autores
e conceitos de referência nos debates sobre antropologia do patrimônio e dos museus; b)
a leitura de etnografias, com o intuito de explorar a metodologia utilizada em cada uma
delas e contribuir para um maior entendimento do que é a prática etnográfica.
Para tanto, o curso será subdividido em duas partes: uma primeira, em que abordaremos
alguns autores e noções centrais ao campo de estudos de patrimônios e museus; uma
segunda parte, destinada à leitura de etnografias e às suas discussões metodológicas.
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