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Ementa: 

O objetivo da presente disciplina é realizar um debate teórico a fim de embasar estudos 

históricos a partir do uso do conceito de memória e sua utilização como instrumento de 

reflexão sobre os espaços de moradia popular. Desse modo, o curso está estruturado em 

três etapas. Na primeira, será feita um debate sobre o conceito de memória, sua relação 

com a categoria poder e suas formas de espacialização. Com isso, nosso objetivo é 

apenas abordar aspectos parciais dos debates sobre essa forma de narrativa sobre o 

passado, reconhecendo a amplitude das inúmeras reflexões e interpretações sobre esse 

tradicional tema multidisciplinar. Porém, como exposto, pretende-se sublinhar algumas 

escolhas interpretativas que possibilitem percorrer caminhos teóricos e metodológicos 

para pensar sobre as moradias das classes populares em seus ricos e igualmente amplos 

aspectos. Na segunda, será feito um esforço reflexivo sobre a questão da moradia 

popular à luz de quatro conceitos: periferias urbanas, favelas, subúrbios e margens. Será 

feito um apanhado introdutório sobre como eles têm sido desenvolvidos por diferentes 

abordagens disciplinares e suas possibilidades de diálogo com a História. Encerrando o 

curso, serão estudadas dissertações e teses que abordam temáticas sobre memória e 

espaços de moradia popular, buscando um diálogo com os trabalhos desenvolvidos 

pelos discentes.  
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Março 

10 – Apresentação do curso 

17 – Paolo Rossi, Eclea Bosi 

24 – Jô Gondar, Michael Pollak 

31 – Pierre Nora 

 

Abril 

7 – Vera Dodebei 

14 – Giselle Tanaka, Raul Zibechi 

28 – Licia Valladares, Licia Valladares e Edmond Préteceille 

  

Maio 

5 – Nelson Fernandes 

12 – Das &Poole, Mauro Amoroso 

19 – Marcela Werneck  

26 – Francisco Onorato Filho  

 

Junho 

2 – Alberto Luiz dos Santos 
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