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Editorial 
 

 

 

Prezados Leitores, 

 

Apresentamos mais um número da revista eletrônica criada e editada pelo Núcleo 

de Pesquisa Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural (NAUI), do Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

publicação semestral que reúne artigos inéditos, resenhas, traduções, entrevistas, dossiês 

temáticos e ensaios fotográficos. Cadernos NAUI nasce do desejo de compartilhar 

pesquisas e reflexões sobre antropologia urbana, patrimônio cultural e memória, a partir 

de uma visão integrada do fenômeno social e das relações de diversos atores sociais. 

Neste número, apresentamos o dossiê temático “Potencialidades da mídia não 

hegemônica nas dinâmicas urbanas”, organizado por Dagoberto Bordin e Míriam Santini 

de Abreu. Sob a temática dos estudos sobre o patrimônio imaterial, o dossiê dá 

visibilidade e propõe reflexões sobre as questões relativas aos meios alternativos de 

informação como determinantes de ações sociais, especialmente em contextos urbanos. 

Os debates giram em torno das experiências, às vezes efêmeras, dos arranjos possíveis 

para a defesa de interesses não hegemônicos. São estratégias de resistência e de 

enfrentamento à comunicação comercial. São formas de luta pelo exercício do direito à 

informação, com vistas à consolidação da cidadania.  

Para finalizar, apresentamos entrevista com o Dr. Alejandro Balazote Oliver, 

antropólogo argentino e professor da Universidade de Buenos Aires, que nos brinda com 

reflexões sobre o papel da Antropologia frente à realidade social no enfrentamento de 

problemas centrais da sociedade latino-americana. 

Agradecemos aos organizadores do dossiê e a todos os autores e pareceristas que 

contribuíram com nossa revista. Esperamos que esta publicação estimule a todos para a 

produção de novos materiais que possam fazer o Cadernos NAUI cada vez mais uma 

referência na bibliografia sobre patrimônio cultural e dinâmicas urbanas. 

 

Desejamos boa leitura a todos! 

 

Os editores. 


