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9. DESDE AS PERIFERIAS GLOBAIS: SONS, ESCRITAS E IMAGENS DA 

ALTERIDADE 

 

Coordenador: Marcello Messina 

 

O presente projeto visa abranger um amplo espectro de ações de pesquisa, 

endereçadas ao estudo crítico de textos e discursos literários, musicais, imagéticos e 

artísticos produzidos a partir da alteridade. São contempladas tanto abordagens críticas a 

representações exógenas do que é percebido como “Outro”, quanto investigações afirmativas 

focadas em produções, fenômenos e práticas autodeterminadas produzidas por esse mesmo 

“Outro”. Embora o foco na Amazônia Ocidental seja primário e irrenunciável, serão 

consideradas contribuições interessadas no estudo de outras realidades, quais a América 

Latina em geral, o Nordeste brasileiro, a África, o Mediterrâneo (e em particular as ilhas 

maiores e o Sul da Itália). 

“Os lugares subalternos e periféricos são comumente representados como negação 

dos valores positivos percebidos como qualidades fundamentais e normativas do centro” 

(MESSINA, 2016). Este projeto abrange um amplo espectro de ações de pesquisa, 

endereçadas ao estudo crítico de textos e discursos literários, musicais, imagéticos e 

artísticos produzidos a partir da periferia e das percebidas alteridades. São contemplados, 

como ponto de partida, os trabalhos produzidos no contexto de grupos de pesquisa do CPNq 

como “Música e Decolonialidade” (UFPB), “NAP” (UFAC), GPHCLIM (UFAC), 

Artesanato Furioso (UFPB). 

Exemplos de pesquisas contempladas ao interno deste projeto incluem: O estudo 

decolonial da Nueva Canción Chilena; A abordagem crítica sobre textos, representações e 

discursos produzidos a partir do conceito de loucura; A análise crítica dos eventos 

envolvendo a ocupação de terras e o desapossamento de grupos de Huni Kuin no Acre; O 

estudo de representações de raça, gênero e deficiência dentro do contexto italiano; Vários 

estudos envolvendo a tríplice fronteira Acre-Pando-Madre de Dios; A disquisição crítica 

sobre conceitos operativos como “atraso” e “Ocidente”; Estudos sobre movimentos sociais, 

protestos, entre outros. 

No âmbito dos objetivos do projeto estão: conduzir estudos críticos de textos e 

discursos literários, musicais, imagéticos e artísticos produzidos a partir da alteridade; 

conjugar o foco na Amazônia com o estudo de outras realidades, quais a América Latina em 

geral, o Nordeste brasileiro, a África, o Mediterrâneo (e em particular as ilhas maiores e o 
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Sul da Itália); proporcionar ações performáticas (composições/performance musicais, peças 

teatrais, vídeos etc.)  ao longo das produções bibliográficas. 
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