
  
	

TRANSATLANTIC CULTURES 
Dicionário de história cultural transatlântica 

Sécs. XVIII-XXI 
 

RECOMENDAÇÕES AOS AUTORES DE VERBETES 
 
 
1) Apresentação do projeto 
 
Transatlantic Cultures é um projeto de pesquisa colaborativa liderado por uma equipe internacional 
que reúne dois laboratórios franceses (Centro de História Cultural das Sociedades Contemporâneas, 
Universidade de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines; Centro de Pesquisa e Documentação sobre 
as Américas, Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / CNRS) e duas unidades da Universidade 
de São Paulo (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Escola de Comunicações e 
Artes). São igualmente parceiras do projeto: a Universidade da Califórnia em Berkeley, a 
Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar, a Université de La Rochelle, a Universidade 
Northwestern, a Universidade do Estado de São Paulo (Assis) e a Fundação Getúlio Vargas. 
Transatlantic Cultures visa à realização de um Dicionário de História Cultural Transatlântica, 
editado on-line e em quatro línguas (Inglês, Francês, Português, Espanhol): uma ferramenta 
científica e tecnológica inovadora, perene e evolutiva, destinada a analisar as dinâmicas do espaço 
atlântico e seu papel no processo contemporâneo de globalização. Transatlantic Cultures recebeu 
apoio financeiro da Agence Nationale de la Recherche Française e da Fapesp no Brasil para o 
período 2016-2020 e foi selecionado pelo France Berkeley Fund en 2015. Este projeto também se 
beneficia do apoio de Huma-Num, a infraestrutura francesa de apoio às humanidades digitais. 
O projeto Transatlantic Cultures pretende desenvolver uma história conectada do espaço atlântico 
contemporâneo através de uma série de verbetes analíticos dedicados às complexas relações 
culturais entre a África, as Américas e a Europa, em uma perspectiva pluridisciplinar, associando 
historiadores, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, musicólogos, especialistas em 
literatura, artes, teatro e cinema. Concebido de maneira próxima à pesquisa, ele propõe uma 
reflexão sobre as circulações transatlânticas e a globalização cultural, mas também sobre os 
processos identitários e as fronteiras que contribuíram para o estabelecimento e a renovação das 
grandes áreas culturais desde o século XVIII.  
Dedicando uma atenção particular à historicidade dos regimes circulatórios e às numerosas 
inflexões que intervêm durante o período em questão (como a massificação do impresso ao longo 
do século XIX, a consolidação das culturas de massa no século XX ou ainda a globalização das 
culturas midiáticas, na passagem do século XX ao XXI), o Dicionário de história cultural 
transatlântica permitirá colocar à prova, a partir do espaço de circulação secular que o mundo 
atlântico constitui, uma série de noções como “transferências culturais”, “história conectada”, 
“história transnacional” ou “áreas culturais”. Ele proporá verbetes aprofundados sobre os objetos e 
as práticas culturais, agrupados no interior de 19 grandes rubricas temáticas (cinema, edição, 
educação, intelectuais, artes cênicas, ciências e técnicas, esporte, artes visuais, mídias, políticas 
culturais, música, etc.). A reflexão tratará igualmente dos atores dos intercâmbios (migrantes, 
exilados, intelectuais transnacionais, viajantes, diplomatas, etc.), dos vetores sociológicos da 
mediação (livros, revistas, peças, filmes, canções, blogs, etc.), do peso das indústrias culturais 
(polos de produção, redes de distribuição, etc.), das políticas públicas da cultura e dos lugares de 
sociabilidade cultural transnacional (capitais culturais, exposições internacionais, congressos 
científicos, organizações internacionais, festivais de cinema, de música ou de teatro, etc.). 
Finalmente, cuidados particulares serão dedicados a combinar o eixo vertical das temporalidades e 
o eixo horizontal da circulação com uma terceira dimensão que acentue a diversidade das 



  
	

apropriações ou das recusas às quais a circulação dos saberes, das práticas e dos produtos culturais 
dão lugar. 
Esses elementos permitirão analisar os espaços de circulação e a evolução das polaridades culturais 
no interior do espaço atlântico do século XVIII ao XXI. Rompendo com o modelo tradicional de 
interpretação, que opõe um centro (europeu ocidental e/ou norte-americano) às periferias culturais 
(africanas, sul-americanas), o projeto Transatlantic Cultures enfatizará os fenômenos de 
circularidade e os diferentes fatores (econômicos, políticos, simbólicos) que contribuíram para o 
estabelecimento e a renovação das hierarquias culturais entre a Europa, a África e as Américas. Os 
espaços de circulação e de disseminação serão considerados em uma ótica resolutamente aberta: o 
Atlântico Norte, certamente, e a questão da americanização, mas também os laços estabelecidos 
entre os países africanos e latino-americanos do “Atlântico Sul”; a formação intercultural do 
“Atlântico negro” e o papel central do espaço caribenho; assim como a longa história dos 
intercâmbios culturais entre a Europa e a América Latina. 
O Dicionário de história cultural transatlântica será publicado on-line e em livre acesso. A edição 
digital constitui uma questão central deste empreendimento colaborativo. A cada verbete, serão 
associados corpus documentais (arquivos digitalizados, entrevistas filmadas, mapas, fotografias, 
trechos em áudio etc.) graça ao estabelecimento de parcerias com instituições culturais (Biblioteca 
Nacional da França, Instituto Nacional do Audivisual – França, Cinemateca Brasileira, Biblioteca 
Brasiliana, Arquivos Nacionais do Senegal etc.). Roteiros específicos de visualização serão 
concebidos em colaboração com o engenheiro da computação dedicado ao projeto, as equipes de 
Huma-Num, o laboratório L3i (Informática, Imagem e Interação – EA 2118, Universidade de la 
Rochelle) e o Laboratório de Humanidades Digitais da Northwestern University. 
O suporte digital oferecerá a oportunidade de estabelecer um sistema racional de links entre as 
grandes rubricas estruturantes e cada um dos verbetes, por um lado, os principais períodos 
considerados, por outro, e os espaços geográficos analisados, por fim. O conjunto poderá, assim, 
propiciar leituras de natureza muito diversa, desde uma entrada por país (qual foi o papel da 
Argentina nas lógicas de circulação cultural transatlântica desde o final do século XVIII?), até uma 
entrada por período (qual o lugar dos anos 1920 na escala atlântica inteira?), passando por uma 
multiplicidade de entradas temáticas por grandes rubricas e por verbetes detalhados (Faulkner, 
Mórmons, futebol, telenovelas, etc.) e numerosas outras combinações possíveis.  
 
2) Instruções para os autores 
- O enquadramento da problemática do verbete deverá ser feito em diálogo com o responsável 

pela rubrica temática na qual ele se insere (um documento específico é estabelecido para 
cada rubrica). 

- Os verbetes não se destinam a fornecer uma grande síntese sobre uma determinada questão, 
mas a propor um olhar original fundado no estudo das circulações transatlânticas. Cada 
verbete, portanto, relacionará ao menos duas áreas geográficas, dará ênfase às formas de 
mediação cultural, aos seus atores, aos suportes, às apropriações e/ou às relações de 
dominação cultural, às resistências. As questões das condições técnicas das circulações e das 
temporalidades (rupturas e continuidades, variações dos regimes circulatórios) deverão 
igualmente ser colocadas. 

- O autor deve respeitar, com uma margem de 10%, o número de caracteres (incluindo 
espaços) que lhe foram atribuídos para seu verbete. 

- Cada verbete pode dar ensejo à utilização de mapas, gráficos, bases de dados, etc. A 
pertinência desses dados paralelos deve ser discutida com os responsáveis pela rubrica, que 
avaliarão igualmente sua viabilidade, em conjunto com os responsáveis da concepção digital 
do projeto. 

- Cada verbete será associado a uma ou várias sequências cronológicas do Dicionário (ver 
anexo 1). 



  
	

- Definição de palavras-chave para cada verbete (ver anexo 2, o autor pode sugerir outras 
palavras-chave) 

- Fornecer uma bibliografia associada ao verbete, com o número de títulos correspondente à 
extensão do verbete. 

 
 
Anexo 1 – As sequências cronológicas de Transatlantic Cultures 
 

1) Anos 1770 – Anos 1850 : Revoluções atlânticas e colonialismo. As Luzes e as Revoluções 
atlânticas. Desconstrução do Mundo Atlântico colonial, independências americanas e 
expansão europeia em direção à África. Emergência de um “espaço atlântico de papel”, 
ainda que seu apogeu date do período seguinte. Centralidade e hegemonia europeias nos 
intercâmbios culturais.  

2) Dos anos 1860 ao fim da Primeira Guerra Mundial: um atlântico de vapor. Revolução do 
vapor, da telegrafia e da eletricidade. Intensificação das circulações transatlânticas, grandes 
movimentos migratórios (fim do tráfico negreiro, migrações europeias para as Américas, 
colônias de povoamento na África), adensamento das relações econômicas no âmbito da 
“segunda” globalização, apogeu da imprensa de grande tiragem.  

3) Dos anos 1920 ao fim dos anos 1950: A consolidação das culturas de massa. Ruptura da 
Primeira Guerra mundial, que inicia a provincialização da Europa, e ao mesmo tempo a 
americanização do mundo. Desintegração dos impérios coloniais. Expansão e consolidação 
das culturas de massa com o cinema, o rádio, e depois os primeiros tempos da televisão.  

4) Dos anos 1960 ao começo do século XXI: O espaço atlântico na globalização. 
Democratização da aviação civil, massificação da televisão, anos 1968 e culturas 
contestadoras, globalização neoliberal, entrada na era digital, multipolaridade dos 
intercâmbios, com a ideia que o espaço atlântico talvez se funda em um espaço mais global.  
 
 



  
	

Anexo 2 – Lista indicativa de palavras-chave 
 
Acontecimento 
Aculturação 
África 
Alteridade 
América do Norte 
América Latina 
Americanização 
Anos 68 
Anos Loucos 
Apropriação 
Arquitetura 
Artes visuais 
Atlântico Negro 
Atlântico Norte 
Atlântico Sul 
Belle Époque 
Caribe 
Celebridade 
Cidades 
Cinema 
Classicismo 
Colonial 
Comunismo 
Congresso internacional 
Corpo 
Cultura erudita 
Cultura popular 
Culturas contestatórias 
Culturas de guerra 
Culturas digitais 
Culturas materiais 
Culturas políticas 
Dança 
Diáspora 
Diplomacia cultural 
Diretores de cinema 
Distribuição 
Edição 
Educação 
Emoções 
Escultura 
Espetáculos 
Esporte 
Euro-América 
Europa 
Exílio 

Exotismo 
Exposição 
Fascismo 
Feiras 
Feminismo 
Festivais 
Fotografia 
Fundações 
Gastronomia 
Gênero 
Guerra 
Guerra fria cultural 
Guerrilha  
Hegemonia 
Hibridismo 
Hierarquias culturais 
Imperialismo cultural 
Imprensa 
Imprensa escrita 
Indigenismo 
Indústrias culturais 
Instituição 
Intelectuais 
Jogos 
Juventude 
Legislação 
Línguas 
Literaturas 
Livreiros 
Livros 
Lugares da memória 
Manuais 
Massacres  
Mediador cultural 
Medicina 
Memória 
Mestiçagem cultural 
Mídias 
Migrações 
Mito 
Moda 
Modernismo 
Monumento 
Movimento artístico 
Multiculturalismo 
Museus 

Música 
Nacionalismo 
Nacionalismo Negro 
Narrativa 
Negritude 
Normas 
Opinião pública 
Organização internacional 
Paisagem 
Pan-Africanismo 
Patrimônio 
Pintura 
Populismos 
Pós-colonial 
Prática 
Produtores 
Propaganda 
Racismo 
Rádio 
Reação  
Rede 
Religiões 
Representação 
Revoluções atlânticas 
Romantismo 
Ciências e técnicas  
Sensibilidades 
Sexualidades 
Símbolo 
Sincretismo 
Sistema de estrelato 
Sixties 
Sociabilidades  
Soft Power 
Teatro 
Técnica 
Televisão 
Teorias raciais 
Tráfico de escravos 
Transculturação 
Transferências culturais 
Transporte 
Urbanismo 
Vanguardas 
Viagem 
Xenofobia 
 

 


