
15.9 Instituições Culturais e de Memória 

 

15.9.1 Ementa  

Cultura, memória e identidade e suas relações com a história. Os diferentes tipos de 

instituições culturais e de memória (museus, bibliotecas, arquivos centros de 

memória, centros de documentação e de informação). Instituições culturais e 

identidades sociais. Centros de memória e identidades sociais. Visitas de trabalho a 

instituições culturais e de memória. 

 

15.9.2 Objetivos  

O objetivo do curso é analisar as instituições culturais e de memória e seu papel na 

construção de identidades. Como ponto de partida, serão trabalhados os conceitos de 

cultura, memória e identidade – e suas relações com a História –, através dos quais 

se buscará: avaliar os aspectos da diversidade cultural; apresentar, dentro de uma 

perspectiva multidisciplinar, as diversas questões que envolvem o estudo da memória, 

apresentando os debates em torno das relações entre memória e história, memória e 

patrimônio, memória e comemoração, e entre memória e a construção de identidades 

(individual e coletiva). A maior parte do curso será dedicada ao estudo dos diversos 

tipos de acervos considerados de valor cultural, suas singularidades e confluências, 

e ao estudo de como as instituições que a eles se dedicam– e  que portanto lidam 

com cultura e memória – contribuem (ou podem contribuir) para a construção de uma 

identidade. Serão feitas visitas a várias instituições culturais e de memória. 
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