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Arquivos Urbanos e Modernidades Periféricas: fotografia,
literatura e etnografia
Ementa:
Enfocando perspectivas teóricas e estudos de caso, este curso explora as relações entre arquivos, imaginários
urbanos e experiências de modernidade cultural com particular destaque para cidades sul-americanas.
Compreendemos a noção de arquivo no seu sentido patrimonial e material enquanto repositório de
documentos, objetos, construções e memórias. Mas também o entrevemos como prática cotidiana e forma de
imaginação que recorta e reinterpreta imaginários passados, presentes e futuros. Enfatizamos a vitalidade do
arquivo como meio interativo que sedimenta memórias, atiça práticas de seleção e sugere estranhamentos e
pertencimentos no espaço urbano. A prática cotidiana de arquivamento pressupõe a composição de
imaginários que circulam nos meios de comunicação, nas artes, em memórias subjetivas e coletivas e na
própria interatividade da espacialidade urbana. Finalmente, no tocante ao conceito de modernidade cultural,
discutiremos como as experiências urbanas em cidades periféricas marcadas por legados pós-coloniais,
diferenças de classe, etnia e gênero produziram a reinvenção, apropriação e hibridação de repertórios
modernistas e contemporâneos. Explorando a fotografia pública, a literatura em crônicas/contos e vinhetas
etnográficas do espaço urbano analisamos: as genealogias da rua; as produções de subjetividades narrativas e
visuais; e as disputas pelo espaço públicas pontuadas pela derrocada de estátuas, manifestações de protesto e
presença de multidões.
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