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Ementa  

As práticas científicas baseadas em estudos de coleção têm sido objeto de interesse de pesquisadores 

de diferentes perfis e instituições, dentro e fora do Brasil. O curso se propõe a apresentar elementos 

teóricos e estudos empíricos que permitam a análise das questões relacionadas à trajetória dos objetos 

em coleção, sua circulação e a constituição de seus sentidos e discursos em instituições de memória 

da América Latina e, do Brasil, em particular. Os objetivos do curso são: identificar a relevância do 

estudo da trajetória dos objetos e dos diferentes significados que adquirem em tempos e espaços 

distintos; relacionar as mudanças ocorridas nas práticas colecionistas em exposições, museus e 

jardins botânicos com os debates recentes sobre patrimônio, identidade, história e memória. 
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