
ENCONTROS LOCCO ABRIL/ RODA DE CONVERSA

Título: Para além da matéria? Para além da ciência? “Espírito”
– “Espiritualidades” – conversando na e dentro da academia.

Local: Casa do Estudante interna 3, terceiro andar

Dia: 23 de abril – terça-feira

Horário: 20:00 horas

Promoção: Coletivo de estudantes do bacharelado em Arqueologia-
História e o LOCCO -

 VAGAS LIMITADAS EM ATÉ 20 PESSOAIS

INSCRIÇÕES JÁ ABERTAS ATRAVÉS DO SINSC-FURG

RESUMO: Já vem de muito tempo o confronto entre o religioso e o científico. No
âmbito  acadêmico-científico  tal  situação  é  presentificada  pelo  amplo  rechaço a
qualquer possibilidade de imbricação, de proximidades. No costumeiro, é encarado
com sarcasmos e ironias. No entanto, no campo da Antropologia, da Arqueologia e
da  História  cresce  este  desafio  de  aproximações,  de  compartilhamentos  e  de
convergências entre, de um lado, o sagrado, o místico, o cosmológico e, de outro, o
amplo âmbito do denominado conhecimento científico. Neste sentido, um Coletivo
de Estudantes do bacharelado em Arqueologia e História da FURG e o LOCCO vem
convidar a todxs interessados nesta temática para uma Roda de Conversas ampla,
geral  e irrestrita.  Salientamos,  apenas,  o número de vagas limitadas para  este
evento.

O projeto de ensino “Encontros Locco”  se define como abertura para um espaço de observação,

análise, crítica e ação sobre temas pertinentes e estratégicos, no tempo e no espaço. Os encontros, que

variam em metodologias de desenvolvimento - seminários, cine-debates, conferências, etc. – têm por

objetivo  propiciar  oportunidades  de  ensino  e  aprendizagem  sobre  do  eixo  geral  da  proposta,  as

materialidades contemporâneas por meio de uma abordagem arqueológica.  O Lume - Observatório

das Coisas Contemporâneas, cuja sigla é LOCCO, estrutura-se como um espaço de pesquisa-ensino-

extensão  que  tem  como  propósito  observar  o  estado  da  arte  e  fomentar  estudos  ligados  às

materialidades  contemporâneas.  As  problemáticas  que envolvem as materialidades  contemporâneas

convergem  com  os  desafios  de  estudarmos,  desde  uma  perspectiva  arqueológica,  as  sociedades

contemporâneas  e  suas  tensões,  considerando,  inclusive,  simetricamente  humanos  e  não  humanos,

natureza e cultura; bem como superar os limites e/ou recortes cronológicos. O que, por fim, também

levará o Observatório a fomentar o debate epistemológico da própria Arqueologia. Enquanto que em

outros países,  em especial  Estados Unidos,  França e Inglaterra,  os  estudos da cultura material  do

passado recente ou do presente, tem encontrado campo fértil para debate entre os arqueólogos(as),

desde  os  anos  de  1980,  no  Brasil,  este  debate  ainda  é  incipiente. 

Apesar de ainda não serem relevantes  trabalhos relacionados a estes temas no Brasil,  o Curso de

Bacharelado em Arqueologia da FURG, por vários caminhos, dentre eles na ênfase de Arqueologia do

Capitalismo,  tem  proporcionado  aos(as)  graduandos(as)  contato  com  os  diferentes  estudos

interdisciplinares  realizados  no  Brasil  e  no  exterior.  E,  talvez  não  unicamente,  mas  igualmente

motivado  por  isto,  os  estudos  relacionados  às  materialidades  contemporâneas,  tem  encontrado

demanda crescente entre os(as) graduandos(as) do Bacharelado em Arqueologia nesta Universidade, o

que  pode  ser  observado  nas  temáticas  desenvolvidas  nos  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso.

Desta forma, o projeto de ensino Encontros LOCCO se define como de abertura para um espaço de

observação,  análise,  crítica  e ação sobre  temas pertinentes  e estratégicos,  no tempo e  no espaço.

Através dos encontros, que variam em metodologias de desenvolvimento - seminários, cine-debates,

conferencias, etc - objetiva-se propiciar oportunidades de ensimo/aprendizagem sobre do eixo geral da

proposta, as materialidades contemporâneas desde uma abordagem arqueológica.


