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CENTRO DE CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS 

PROPOSTA DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR  
 

REUNIÃO PPGIC 

Dia 28/08/2019 

 

Pauta: 

a) Informes; 

b) Linhas de pesquisa e Área de Concentração (primeira rodada de propostas). 

Local e horário: Pavilhão de Aulas (Pedro Lago), Sala Multiuso, às 09:00h. 

Presentes: Rubens, Francesca, Mariella (à distância), Lucio e Sérgio. Waleska, Adriano, Regiane e 

Pedro informaram os motivos de suas ausências. 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO 

 

 Sergio: Iniciou mais uma vez lembrando o tamanho do desafio que o grupo tem pela 

frente. Reiterou que, entre as dificuldades que temos no CECULT no que se refere às 

exigências da CAPES para a pós-graduação stricto sensu, está a falta de infraestrutura de 

pesquisa. Lembrou que criamos o LABINTER, que já existe na forma de site, mas ainda 

não dispõe de um espaço adequado às suas instalações. Outra observação foi com 

relação à escassa manifestação de interesse em participar da construção do APCN, por 

parte dos colegas do CECULT. Informou que foram realizadas duas reuniões no mês de 

junho com os poucos colegas interessados. Dessas reuniões, pautadas pela ideia de 

construir um projeto de pesquisa para a 2ª linha de pesquisa, não houve nenhuma ação 

ou desdobramento. Considerou que talvez o fato indique que parte significativa dos 

docentes do centro não tenha perfil ou não tenha interesse em pós-graduação stricto 

sensu. Seja como for, a observação reforça a ideia de que o grupo do APCN terá um 

tamanho necessariamente reduzido. 

 Como ponto de partida das discussões que definirão a Área de Concentração e as Linhas 

de Pesquisa do novo APCN, informou que elaborou uma proposta inicial com base nas 
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avaliações dos CV Lattes de todos os integrantes da Comissão e outros colegas 

interessados no PPGIC. Segue o resultado dessas avaliações, observando que se trata de 

uma leitura panorâmica a partir de palavras-chave em publicações, projetos e linhas de 

pesquisa cadastradas nos Lattes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Esclareceu que as palavras que aparecem nos círculos não são, necessariamente, as 

mesmas que figuram nos currículos avaliados. Algumas são sínteses de termos 

visualizados nos títulos e/ou descrições. A ocorrência das palavras também foi 

considerada. 

 Observou que o panorama da figura oferece uma ideia clara da complexidade do desafio 

  

  

Espaço/Cidade/Política 
Festa/Patrimônio/Memória 

Educação/Formação/ 
Currículo 

Corpo/Imagem 
Música/Performance 

Língua, Literatura, 
Interculturalidade, Gênero 

Regiane, Sérgio, Francesca, 

Waleska, Thais, Rubens, Mariella 

Cláudio Orlando 

Danillo, Pedro, Lucio Adriano, Franciane, Viviane, 

Luciano, Ana Urpia 
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que o grupo tem pela frente, qual seja agrupar com coerência e pertinência os docentes 

em duas linhas de pesquisa, a partir dessa diversidade temática. Mais que isso, teremos 

que inserir cada pesquisador(a) de modo que sua produção e atuação científicas 

confiram consistência à linha de pesquisa que participar. 

 Lembrou as definições de Área de Concentração e Linha de Pesquisa, discutidas na 

reunião de 19/03/2019, pontuando o seguinte: 

 Área de Concentração: 

 “Campo bem delimitado de certo(s) ramo(s) de conhecimento, 

atividade(s) ou competência(s)”; 

 Assim como a linha de pesquisa, delimita ou estabelece “rumos”, 

orientação teórica e procedimentos, porém não simultaneamente. 

 Enquanto delimitação é “mais frouxa” que linha de pesquisa. 

 Linha de pesquisa: 

 É coletiva; 

 Deve informar claramente sobre as pesquisas desenvolvidas no seu 

âmbito; 

 Deve determinar um rumo para a pesquisa, ou o que será investigado 

pelo grupo; 

 Oferece orientação teórica e metodológica (objetos e metodologias 

comuns); 

 Define objetivo, delimita escopo e faz referência às atividades de 

trabalho. 

 Na sequência, passou a apresentação da proposta de Área de Concentração e Linhas de 

Pesquisa, reiterando que se trata de um ponto de partida para as discussões do grupo, 

sujeita a toda e qualquer alteração ao necessário refinamento.  
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 Interculturalidade 

 Interdisciplinaridade 

 Tempo 

 Memória 

 Políticas culturais, gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 Expôs que os termos logo abaixo das duas LP são palavras-chave sugeridas. As palavras-

chave na parte inferior ao centro não se aplicariam a apenas uma das LP, mas às duas, 

perpassando-as. A ideia é que tais palavras, ao expressarem temas relacionados, ajudem 

na definição das LP, de seus objetivos e aportes teórico-conceituais. 

 As palavras em vermelho, bem como as duas riscadas (tempo e memória), foram 

propostas durante esta primeira rodada de discussões, como registrado a seguir. 

 Lucio: Comentou sobre a denominação proposta para a área de concentração: “Cultura 

CULTURA POPULAR 

Espaços, Rituais e 
Festividades 

 Cidade 

 Festa 

 Território, Territorialidade 

 Patrimônio 

 Economia criativa 

Linguagens, Corpo e 
Ritmo 

 Música 

 Ritmo 

 Performance 

 Narrativa 
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Popular” e considerou necessário que se adote um complemento. Lembrou do “Pop 

Culture” norte-americano, mais voltado à cultura popular urbana. Citou a ideia de 

cultura popular midiática, como um exemplo que "fecha" ou referencia um pouco a 

cultura popular. No entanto, para o nosso caso, o termo “midiática”, como se refere 

basicamente à cultura popular urbana, foge do escopo da proposta que começa a se 

delinear para o PPGIC que, no seu entender, deve ser mais ampla. Observou que, de 

algum modo, as áreas de políticas e gestão culturais, relevantes no CECULT a começar 

pela oferta de uma pós-graduação lato sensu, poderiam figurar mais claramente na 

proposta. 

 Francesca: Apontou a necessidade de se pensar, seriamente, sobre o conceito de Cultura 

Popular no âmbito de cada área de conhecimento. Do mesmo modo, refletir sobre os 

termos sugeridos nas palavras-chave que, a depender da área de conhecimento, podem 

ser conceitos e categorias de análise centrais ou apenas nomes, termos menos caros. 

Observou que os quilombolas, que reivindicam uma identidade cultural própria, 

específica (ascendência etnocultural africana), não se veem como cultura popular 

brasileira. E não podemos negligenciar a inserção desses povos no âmbito dos estudos 

do PPGIC, tendo em vista a diversidade étnica do Recôncavo e a ocorrência significativa 

de quilombos. Acrescentou os termos “patrimônio” e “economia criativa” entre as 

palavras-chave da linha 1. Ao mesmo tempo, propôs retirar os termos “tempo” e 

“memória” da proposta apresentada. 

 Rubens: Sugeriu a alteração para “culturas populares”, flexão de número que abriria 

espaço para o contemporâneo, para expressões culturais que figuram nas mídias, que 

compõem o que se chama de cultura de massa. Considerou que, talvez, a palavra 

“corpo” seja pertinente às duas linhas, fato que a retiraria da denominação da linha 2. 

 Lucio: Retomou a fala de Francesca quanto à ideia de Cultura Popular, que se trata de 

um termo muito contaminado e que, segundo a colega, passou por um período de 

descrédito para hoje retornar. Reiterou a necessidade de pensarmos em algo (um termo, 

subtítulo) que defina um pouco essa intenção aberta, generalizante; algo como cultura 

popular urbana ou não, mas que não se gruda a concepções folclorizantes etc. No seu 
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entender, essa é a questão. Afirmou que, quando Bakhtin escreve "Cultura popular da 

idade média e do renascimento", decerto não se refere a um "folclore" da época (por 

mais que o termo folclore possa ter sido reabilitado; existe, de fato, esse intento). 

Observou, por fim, que o grande desafio em tratar de cultura popular é não cair nessas 

armadilhas e conseguir ler isso fora da dualidade primitivo x tecnológico, por exemplo. 

 Mariella: Ao comentar sobre a fala de Lucio, entende que políticas culturais e gestão 

cultural estão contempladas, pois perpassam as linhas propostas. Que a dimensão mais 

aplicada da gestão e das políticas culturais não precisa conformar uma linha de pesquisa 

dessa proposta. Citou a existência de um mestrado em Cultura Popular na UFS, cuja 

proposta, por motivos óbvios, precisa ser considerada nas discussões do PPGIC. 

 

28 de agosto de 2019. 
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