
 

 

 

 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

Outubro/2020 

 

 

 

 

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO / PÓS-CULTURA / IHAC / UFBA 

Salvador, Bahia, Brasil 

 



Olá, Pós-Cultura, tudo bem? 

 

Neste mês de outubro de 2020, sugerimos a leitura dos últimos artigos dos 

seguintes pesquisadores: 

✓ Linha de Pesquisa em Cultura e Arte, artigo da Professora Doutra Edilene 

Matos sobre as poéticas da voz, publicado na Revista Repertório em 2018. 

✓ Linha de Pesquisa em Cultura e Desenvolvimento, artigo do Professor Doutor 

Albino Rubim e da Doutora Sophia Rocha sobre políticas culturais nos 

governos Lula e Dilma, publicado na Revista Sul Global em 2020. 

✓ Linha de Pesquisa em Cultura e Identidade, artigo do Professor Doutor 

Fernando Conceição e da Mestra Cledineia Santos sobre a Festa da Irmandade 

Rosário dos Pretos, publicado no Periódico Identidade em 2019. 

 

Em termos de sugestão de publicações: 

✓ Trabalhos de natureza interdisciplinar no campo da cultura, sugestão de 

participação com submissão de propostas no  VI Congresso Internacional 

sobre Culturas. 

✓ Linha de Pesquisa em Cultura e Arte, publicações na  Rotura: Revista de 

Comunicação, Cultura e Artes, especificamente junto à proposta de dossiê 

temático sobre filme e videojogo. 

✓ Linha de Pesquisa em Cultura e Desenvolvimento, trabalhos para a chamada 

da Revista Fulia, de modo específico, artigos sobre a relação entre 

nacionalidade, esporte e gênero em Moçambique. 

✓ Linha de Pesquisa em Cultura e Identidade, publicações para a Opiniães - 

Revista dos alunos da literatura brasileira, de modo especial, artigos para o 

dossiê temático sobre a autoria feminina na literatura brasileira. 

 

 

Ótimas leituras e excelentes produções! :D 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA DE NOSSOS 
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LINHA DE PESQUISA EM CULTURA E ARTE 

 

MATOS, Edilene. A voz e suas poéticas. Revista Repertório: Teatro e Dança, 

Salvador, v.1, n.30, 2018. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/article/view/25799>. Acesso em: 

07 out. 2020. 

 

Resumo: A voz, mutante por natureza, é parte do corpo que não se reduz a um 

espaço, mas alonga e prolonga esse corpo, lócus de origem, referência. Nesse 

movimento sinuoso, a voz, trapaceira, se desdobra em perpetuum móbile. É 

exatamente essa complexa operação de dobras e desdobras, de tecidos plissados, o 

teatro poético ou poesia teatral, entendidos aqui enquanto encenação de signos-

atores (vocais, gestuais, sonoros, visuais) interligados. A voz, portanto, não deve, 

em hipótese alguma, reduzir-se à palavra meramente vocalizada e muito menos à 

palavra grafada. 

 

Palavras-chave: Voz. Corpo. Teatro Poético. Signos-atores. 

 

 

Créditos 1 http://volumemorto.com.br/poeticas-da-voz/ 



LINHA DE PESQUISA EM CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

 

RUBIM, Antonio Albino Canelas; ROCHA, Sophia. Brazilian cultural policies during 

the governments of Lula da Silva and Dilma Rousseff: domestic decentralization 

and supranational regionalization. Revista Sul Global, Rio de janeiro, v. 1, n.2, 2020. 

Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/sg/article/view/37745>. Acesso 

em: 07 out. 2020. 

 

Resumo: This article aims to analyze two fields of the Brazilian cultural policy 

developed since 2000, during the governments of Luis Inácio Lula da Silva and Dilma 

Rousseff. The first analysis focus on the Nacional System of Culture and its goal of 

generating stability to the national cultural policy through the linking of the federal 

entities. In this context, the text addresses aspects related to the challenges involved 

in the multilevel governance in Brazil considering, on the one hand, the tradition of 

the country in developing systemic policies, and by the other hand, the problems 

faced to promote a democratic, decentralized and cooperative cultural management. 

The second analysis seeks the role of the country, represented by the Ministries of 

Culture and of Foreign Affairs, in processes of cultural cooperation and multilateral 

negotiation in the Ibero-American space. Thus, the article approaches the 

unprecedented international dimension that culture has achieved to the Brazilian’s 

policy of foreign affairs, becoming an important diplomatic tool. 

 

Palavras-chave: Políticas Culturais. Cidadania Cultural. Estado Democrático. 

 

 

Créditos 2 https://www.rfi.fr/br/geral/20110331-estilos-diferentes-de-dilma-e-lula-sao-tema-de-cronica-do-le-monde 



LINHA DE PESQUISA EM CULTURA E IDENTIDADE 

 

CONCEIÇÃO, Fernando; SANTOS, Cledineia. Fé e diversão: Devoção à Rosário dos 

Pretos e outras manifestações culturais em uma comunidade quilombola. Periódico 

Identidade, São Leopoldo, v. 24, n.2, 2019. Disponível em:  

<http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/article/view/3692>. Acesso 

em: 07 out. 2020. 

 

Resumo: A partir de uma análise histórico-cultural, o presente texto aborda a 

relação entre cultura, identidade, fé, diversão e as subjetividades tecidas no 

imaginário social entre os sujeitos que compõem a comunidade quilombola no qual 

buscamos discutir as diversas manifestações religiosas e culturais quilombola. A 

comunidade, para além da diversão realimentam sua fé e fortalecem os laços de 

identidade.  Nas festividades a comunidade misturam o sagrado e o profano sem 

que com isto maculem sua fé.  Este trabalho é uma versão ligeiramente modificada 

de um tópico do segundo capítulo da dissertação de mestrado em Cultura e 

Sociedade " Comunidade quilombola Nova Esperança: a mulher na construção da 

identidade étnica ", defendida na Universidade Federal da Bahia. 

 

Palavras-chave: Cultura. Devoção. Diversão. Comunidade Quilombola. 

 

 

Créditos 3 http://sossegodaflora.blogspot.com/2015/10/pequeno-dicionario-da-cozinha-baiana.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMADAS PARA PUBLICAÇÃO DE 

ARTIGOS/PAPERS 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERDISCIPLINAR 

 

Evento: VI CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CULTURAS. 

Prazo para submissão dos trabalhos: até 15 de outubro de 2020. 

Sobre a chamada Já está aberta a chamada de trabalhos para o VI Congresso 

Internacional sobre Culturas <https://culturas.cc/congresso2020/>. Programado 

para 18, 19 e 20 de novembro de 2020, o sexto encontro será realizado em ambiente 

online em função das restrições de deslocamento e protocolos de saúde pública por 

conta da pandemia por Covid-19. Esta modalidade irá permitir, por sua vez, uma 

ampla participação, conferindo maior capilaridade e diversidade ao Congresso. Sob 

o tema “CULTURAS PELA VIDA EM UM MUNDO ANGUSTIADO”, o VI Congresso 

Internacional sobre Culturas irá problematizar os inúmeros processos sociais, 

políticos, econômicos, comunicacionais, tecnológicos e de saúde que repercutem na 

cultura e por esta são agenciados. O evento é promovido pela Rede de Universidades 

dedicadas aos estudos das Culturas <https://culturas.cc/>, uma iniciativa voltada a 

debates, pesquisas e organização de atividades no âmbito da cultura, reunindo 

universidades de Brasil, Moçambique e Portugal. As propostas de trabalho (mesas, 

lançamentos de livros, produtos culturais e apresentações artísticas) deverão ser 

encaminhadas até 15 de outubro. As inscrições para participação geral começam 

em 25 de outubro. 

Sobre o evento: O Congresso é uma das múltiplas atividades que compõem o 

convênio acadêmico firmado entre as universidades parceiras. Seu objetivo é 

promover a ampliação das relações e, sobretudo, o intercâmbio de conhecimento, 

pesquisa e extensão. Edições:  

2015 – Culturas em Movimento (UBI – Portugal) 

2016 – Diálogos Brasil-Portugal (UFBA – Brasil) 

2017 – Interfaces da Lusofonia (UMinho – Portugal) 

2018 – Memória e Sensibilidade (UFRB – Brasil) 

2019 – Que cultura(s) para o século XXI? (UBI – Portugal) 

Fonte de informações: <https://culturas.cc/>. 

 

 

 



LINHA DE PESQUISA EM CULTURA E ARTE 

 

Periódico: ROTURA: REVISTA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E ARTES. 

Prazo para submissão dos trabalhos: até 30 de outubro de 2020. 

Sobre a chamada: Entre 15 de julho e 30 de outubro, encontra-se aberta a chamada 

de trabalhos para o dossiê temático “Filme e Videojogo” da Revista Rotura do Centro 

de Investigação de Investigação em Artes e Comunicação. Filme e Videojogo. 

Morfologia, sintaxe e estilística comuns embrionam os dois suportes. O seu inter-

relacionamento é explicitado em fenómenos culturais, sociais e artísticos e, no 

entanto, cada um deles é um universo consolidado em distintos géneros, tipologias 

e especificidades. Este dossiê temático da Rotura acolhe propostas de artigos de 

investigação originais que se enquadrem nas seguintes subáreas: 

✓ Tecnologia, Filme e Videojogos 

✓ Estética e Produção Audiovisual 

✓ Filme experimental, videoarte e Art Game 

✓ Média Digital e Interatividade 

✓ História do Cinema e História do videojogo 

Aceitam-se artigos redigidos em Português, Inglês, Espanhol e Francês. 

Sobre o periódico: Rotura - Revista de Comunicação, Cultura e Artes é uma 

publicação do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, financiada pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta revista é publicada semestralmente em 

acesso aberto. A Rotura promove a investigação nas áreas da Comunicação, Cultura 

e Artes e integra especialistas oriundos de todo o mundo. Com um sistema de peer-

review rigoroso, oferece acesso livre ao conhecimento. 

Mais informações: <https://publicacoes.ciac.pt/index.php/rotura/chamada-de-

trabalhos>. 

 

 

 

 

 

 



LINHA DE PESQUISA EM CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

 

Periódico: REVISTA FULIA. 

Prazo para submissão dos trabalhos: até 15 de dezembro de 2020. 

Sobre a chamada:  O esporte foi e ainda é uma questão política num sentido positivo 

e negativo. A sua profissionalização nas primeiras décadas do século XX fez com que 

certas barreiras de classe, gênero e “raça” se rompessem, funcionando como um 

instrumento de protesto e de resistência política. Regimes autoritários, geralmente, 

não mediram esforços em instrumentalizar e ideologizar a prática esportiva, quase 

sempre por um viés “masculino”. Sendo assim, desde o surgimento da era moderna 

do esporte (1896), os comitês responsáveis vêm se orientando pela nacionalidade e 

pelo gênero dos(as) atletas para organizarem suas competições, como se a divisão 

entre países, homens e mulheres fosse algo “natural”. Ao enfocar o universo 

moçambicano, marcado por intenso entusiasmo pelos desportos, surgem 

movimentos muito interessantes sobre as narrativas de gênero, nação, sociedade e 

cultura, evidenciadas pelas representações nos campos da linguagem, da cultura 

popular, da mídia e das artes e ciências humanas, onde os “jogos de poder” 

igualmente se manifestam e se digladiam. Serão bem-vindas contribuições de 

estudos que reflitam sobre a relação entre nacionalidade e gênero no esporte em 

Moçambique ou de estudos que, de modo geral, reflitam sobre o esporte nas artes, 

na mídia e nas ciências sociais moçambicanas, a partir de uma perspectiva 

específica ou interdisciplinar. Organizadores: Aurélio Rocha (Universidade Eduardo 

Mondlane, Moçambique); Elídio Nhamona (UEM); Gustavo Cerqueira Guimarães 

(UEM); Nuno Domingos (Universidade de Lisboa). 

Sobre o periódico:  A revista FuLiA / UFMG é uma publicação eletrônica científica 

da UFMG, quadrimestral, de fluxo contínuo, que tem o objetivo de atender às 

crescentes demandas de publicações de pesquisas sobre o esporte relacionadas aos 

estudos da linguagem, das artes e mídias, do lazer, da memória e da cultura. A 

Revista aceita submissões de artigos e ensaios inéditos de doutores ou doutorandos, 

além de resenhas, entrevistas e traduções. Serão aceitos textos em português, 

espanhol, inglês, francês, italiano e alemão. 

Mais informações: 

<https://periodicos.ufmg.br/index.php/fulia/announcement/view/220>. 

 



LINHA DE PESQUISA EM CULTURA E IDENTIDADE 

 

Periódico: OPINIÃES - REVISTA DOS ALUNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. 

Prazo para submissão dos trabalhos: até 18 de dezembro de 2020. 

Sobre a chamada: A Opiniães - Revista dos Alunos de Literatura Brasileira (USP) 

convida alunos e pesquisadores a enviarem artigos e ensaios inéditos, no campo da 

literatura brasileira, para compor o dossiê temático “Vozearia literária: autoria 

feminina brasileira em coro”, integrante da edição de número 18, a ser publicada 

em julho de 2021. O dossiê temático receberá ensaios que utilizem perspectivas de 

gênero e ou feminista a partir de novos modelos de enunciação acadêmicos. Segundo 

a filósofa Carla Rodrigues (UFRJ), “o movimento novo na academia não é estudar 

gênero, mas estudar com gêneros, quer dizer generificando a bibliografia”. Nesse 

sentido, é pertinente considerar “epistemologias pluriversais” que se utilizam da 

interseccionalidade como forma de questionar as hierarquias de opressão e revelam 

as estruturas que invisibilizam as demandas das mulheres. A produção literária 

brasileira de autoria feminina, entre fins do século XIX e começo do XX, compõe-se 

de diversas experiências imbricadas em sua própria formação social, revelando as 

desigualdades que, estruturalmente, atravessam não só o gênero, mas, também, a 

classe e a questão racial. A participação das mulheres no campo literário brasileiro 

é marcada historicamente pela invisibilidade e assimetria dessas relações. À beira 

do silêncio imposto pelo patriarcado capitalista, poetas, ficcionistas, dramaturgas e 

ensaístas desenvolveram suas potências criativas. As formulações teórico 

metodológicas, propostas por pensadoras como Lélia Gonzalez, Grada Kilomba, 

Conceição Evaristo, entre tantas outras, revelam a importância do lugar enunciativo 

que emerge de vivências múltiplas de exploração e resistência. Heloisa Buarque de 

Hollanda, ao surpreender-se com a nova explosão feminista, em torno de 2015, 

avalia que isso se deu pelo fato de a escuta dessas vozes ter sido "fraquíssima" e 

percebe o “lugar de fala” como a grande reinvindicação dessa quarta onda feminista. 

Além do dossiê temático, a Opiniães - Revista dos Alunos de Literatura Brasileira 

(Qualis B5/Qualis B1 provisório 2021) receberá também artigos de tema livre, 

resenhas, ensaios e traduções inéditas. Na edição número 18, a seção de criação 

literária privilegiará textos de autoras e LGBTQIA+. As submissões dos textos 

deverão seguir as normas da revista e podem ser feitas até o dia 18/12/20, via 

sistema, pelo endereço eletrônico: www.revistas.usp.br/opiniaes. As submissões são 



abertas a pesquisadores vinculados ou não a instituições acadêmicas, não sendo 

necessário título de mestre/doutor. Temos, por princípio, que a avaliação por pares, 

de caráter duplo-cego, é suficiente para garantir a originalidade e a qualidade dos 

artigos a serem publicados. 

Sobre o periódico: Opiniães: revista dos alunos de literatura brasileira (Qualis B5) 

é uma publicação semestral das alunas e dos alunos do Programa de Pós-Graduação 

em Literatura Brasileira do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

Seu objetivo é divulgar trabalhos que versem sobre temas de interesse para o debate 

contemporâneo dos estudos de literatura brasileira e que possam contribuir no 

desenvolvimento de pesquisas, sobretudo nas quatro linhas do Programa: A Poesia 

no Brasil; A Prosa no Brasil; Historiografia e Crítica Literárias; e Literatura, as 

Demais Artes e Outras Áreas de Conhecimento. A revista aceita periodicamente 

contribuições inéditas de artigos, resenhas, criações literárias e versões para o 

português de textos de criação literária em língua estrangeira que estejam em 

domínio público ou cujos direitos tiverem sido cedidos pela autora ou autor em 

autorização por escrito. 

Mais informações: 

<https://www.revistas.usp.br/opiniaes/announcement/view/975>. 


