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LINHAS DE PESQUISA

LINHA DE 
PESQUISA

DESCRIÇÃO DA LINHA

TRÂNSITOS 
CULTURAIS

As  perspectivas  propostas  pela  linha  de  pesquisa  privilegiam  o  estudo 
interdisciplinar  de  contatos,  diálogos  e  processos  intermidiáticos  entre 
contextos  artísticos,  culturais  e  históricos  através  de  perspectivas 
transculturais  que  ressaltam  fenómenos  e  dinâmicas  que  transcendem 
múltiplas  fronteiras  nacionais,  artísticas  e  midiáticas.  Propõem-se 
pesquisas transversais e relacionais de diversas interações e manifestações 
artísticas  e/ou  narrativas  (orais,  literárias,  poéticas,  cinematográficas, 
audiovisuais e outras), bem como linguagens e suas confluências, culturas 
de  imagem,  produtos  e  processos  culturais  através  da  abordagem 
transcultural  de  dinâmicas  de  construção  e  circulação  dos  saberes, 
imaginários,  identidades  e memórias  na América Latina  e  o Caribe.  Os 
horizontes metodológicos propostos enfatizam fenômenos transnacionais e 
transculturais  perceptíveis  em  processos  e  produtos  artísticos  (em 
diferentes  dimensões  de  criação,  circulação,  percepção  e  leituras),  em 
linguagens,  narrativas  e  poéticas,  nas  mídias,  nas  práticas  artísticas  e 
culturais,  bem  como  na  construção  de  memórias  em  contextos  e/ou 
períodos históricos e contemporâneos.

PRÁTICAS  E 
SABERES

Propõe-se  pesquisas  sobre  a  diversidade  de  práticas  e  saberes  de 
populações,  grupos e comunidades  que integram a experiência histórica, 
artística  e  cultural  da  América  Latina,  em  diferentes  espaços  e 
temporalidades. Dentre os métodos e técnicas de pesquisa consideram-se as 
fontes  escritas,  iconográficas,  orais   na  investigação  bibliográfica, 
etnográfica  e  de  arquivo.  Privilegia-se  o  estudo  das  seguintes 
problemáticas: modos de vida; configurações sociais; história das ideias e 
campos intelectuais e científicos; representações e concepções de mundo; 
e gestão dos patrimônios; arranjos e estratégias de coletivos e sujeitos.

FRONTEIRAS, 
DIÁSPORAS  E 
MEDIAÇÕES

Propõe-se  o  estudo transversal  e  relacional  das  práticas  e  processos  de 
mediações  socioculturais,  inseridas  nas  esferas  geopolíticas  da  América 
Latina e do Caribe, através da abordagem dos processos de construção e 
circulação dos saberes, imaginários, identidades e memórias que tomem as 
fronteiras como espaços territoriais, geográficos e simbólicos. Observação 
e análise do campo das mediações entre os âmbitos da cultura, da estética, 
da  esfera  política  e  das  práticas  sociais.  Novas  sociabilidades,  fluxos  e 
interculturalidade.  Pesquisas  sobre  as  práticas  descoloniais  e  o 
transbordamento  dos  limites  dos  estados-nação  que  reconfiguram 
narrativas  e  sujeitos  em contextos  de  diáspora,  populações  indígenas  e 
movimentos transnacionais.
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