
  

MINICURSO: PRÁTICA DE ARQUIVO: CONCEITOS E TÁTICAS PARA ARTEFATOS DE MEMÓRIA 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – 18h às 21h 

PROPONENTES: Luísa Valentini e Alexandre Araújo Bispo 

EMENTA 

O cotidiano de pesquisa e promoção cultural por pessoas, famílias, coletivos e instituições é 
também um cotidiano de produção de diferentes artefatos de memória: objetos, papéis, documentos 
digitais. Com o amadurecimento do campo da cultura no Brasil, aumenta exponencialmente o acúmulo 
desses artefatos e uma reflexão sobre parâmetros para seus usos, guarda e gestão é urgente - 
especialmente num momento de ataques explícitos às instituições culturais e à diversidade cultural no 
Brasil de um modo geral. A construção de alianças interdisciplinares e entre diferentes práticas e campos 
de ação – de pequisa, de cultura, de política - é fundamental para enfrentar esse desafio comum. 

Nesta oficina mapearemos algumas perguntas e soluções para a lida com diferentes acervos, 
mobilizando elementos de arquivologia e de antropologia. Trata-se de um momento compartilhado para 
pensar sobre os arquivos potenciais ou já organizados por aqueles que se inscreverem no minicurso, e as 
experiências dos ministrantes com diferentes acervos documentais e como antropólogos dos arquivos. 
Esperamos, assim, conformar um pequeno laboratório instantâneo, no qual se produzam não apenas 
conversas e aprendizados sobre as armadilhas e as potências dos arquivos de pessoas, de famílias, de 
coletivos, de instituições, mas também um plano prático inicial para a organização, proteção e usos do 
arquivo específico com o qual convive cada um dos participantes. 

Em nossa experiência de pesquisa com acervos documentais e de engajamento junto a 
diferentes redes de produção de cultura e de pesquisa, temos observado haver uma grande demanda e 
expectativa por parte de atores e pesquisadores do campo da cultura com relação à formalização dos 
arquivos que se reúnem nas atividades nas quais estão envolvidos ou que já se reuniram ao longo das 
trajetórias de pessoas, famílias, coletivos e instituições. Consideramos que no contexto atual é urgente 
disseminar e multiplicar saberes e táticas envolvidos na construção e preservação destes acervos, em 
particular por conta da mudança do ambiente político e por conta da precariedade dos artefatos de 
documentação digital, que exigem novas práticas de preservação. 

BREVE CURRÍCULO DOS AUTORES 

Luísa Valentini é antropóloga, editora e autora do livro Um laboratório de antropologia: o 
encontro de Mário de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss (FAPESP/Alameda, 2013). Bolsista 
CAPES no doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo.  

Alexandre Araújo Bispo é antropólogo e atua como curador, produtor e educador de exposições. 
Membro do conselho editorial da revista O Menelick 2 Ato: afrobrasilidades e afins. Doutorando em 
Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data-show, lousa, carteiras para os participantes ou uma mesa grande. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

20. 

 


