
Área de Concentração

História e Estudos Culturais

Estudo de história  e de estudos culturais  da  variada Amazônia,  a  partir  de  recentes  aportes
teórico-metodológicos que ambas as áreas têm desenvolvido nos últimos anos para a explicação
das mais diversas experiências sociais. Considerando-se interconexões entre a história e a cultura,
temos  como  intuito  basilar  o  desenvolvimento  de  análises  que  apreendam  processos  de
historicidades  e  de  culturalidades  presentes  em  aspectos  sociológicos,  literários,  linguísticos,
antropológicos,  etnológicos e identitários,  dentre outros,  que certos objetos ou estruturas de
convenções sociais específicas possam conter, em termos de capturar a realidade amazônica.

Fonte:  http://www.ppghisec.unir.br/index.php?pag=submenu&id=855&titulo=%C1rea%20de
%20Concentra%E7%E3o

Linhas de Pesquisa

Historicidades Amazônicas

DESCRIÇÃO: Propõe-se, a partir de análise de práticas e de representações culturais, verificar os
sentidos  da  construção  da  visão  histórica  das  Amazônias,  trabalhando-os  tanto  com  objeto
concreto, tais como migrações, diásporas e processos de colonização, como com a produção dos
discursos,  da  política  e  da  memória,  da  noção  de  territorialidade  e  de  espacialidades,  de
narrativas,  dotando-se  inclusive  de  novas  abordagens  historiográficas,  tendo  em  vista  a
implementação de políticas para o desenvolvimento social.

Culturalidades Amazônicas

DESCRIÇÃO: Propõe-se a efetuar uma reflexão sobre os significados socialmente compartilhados
da cultura e suas práticas, seja sob a forma de cultura popular ou erudita, suas manifestações
artísticas particulares, tais como a literatura, o teatro, artes plásticas, música, formas diversas de
linguagens e de gêneros textuais, que emergem no espaço do poder, da educação, do trabalho,
da religião e da saúde, tendo em vista a decifração das realidades imagéticas para a revalorização
das comunidades.

Fonte: http://www.ppghisec.unir.br/index.php?pag=submenu&id=845&titulo=Linhas%20de
%20Pesquisa
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