
 

PLANO DE CURSO 

DISCIPLINA: Historiografia Amazônica  CÓDIGO: PPGMEL 042 

CARGA HORÁRIA: 60h  

Aulas Síncronas & Assíncronas 

CRÉDITOS: 03 

ANO/SEMESTRE: 2021-1 

Docentes: Helio Rodrigues da Rocha e Heloísa Helena Siqueira Correia 

 

EMENTA 

Estudos voltados às relações entre história e representações políticas das Amazônias. Análise 
de tais representações construídas de fora, especialmente, por viajantes estrangeiros e/ou 
brasileiros e o entendimento de como foram sensíveis ou não às diferentes classes ou grupos 
sociais, a partir dos diferenciados empregos ou códigos dos quais se utilizaram em suas práticas 
discursivas sobre as sociedades amazônicas. 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar um referencial histórico-social, através de estudos e reflexões, sobre a  contínua 
invenção/reinvenção dos mundos amazônicos nos seus aspectos relacionados  aos imaginários, 
à natureza e às dimensões culturais e identitárias de populações  urbanas e rurais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Especificar o que se entende territorialmente por Amazônias; 
 
Propiciar leituras e diálogos sobre as categorias de tempo, espaço e cultura para os  estudos 
sobre as Amazônias.  
 
Analisar as noções de Amazônia e o amazonialismo. 

 
Desenvolver reflexões sobre linguagens e identidades como processos culturais nas  Amazônias 
e no mundo contemporâneo. Pontuar diferentes concepções de cultura,  identidade e 
modernidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  C/H 



Unidade Temática I – A Amazônia construída de fora; 20h 

1) O ‘Novo Mundo’: os viajantes e suas narrativas de viagem (dos processos 

tradutórios); 

       2)  Mapa imaginário e mítico das Amazônias;  

       3)  A Amazônia brasileira: cultura e natureza; 

 

Unidade Temática II – Narrativas ficcionais amazônicas, teorias e críticas  20h 

1) As múltiplas narrativas sobre as Amazônias;  

2) Regionalismo e universalidade literária;  

3) Pós-Colonialidade nas narrativas amazônicas? 

 

Carga horária total:  60h 

Cronograma das aulas  

DAT

A  

CONTEÚDO  C/H 

 

 

 

 

 

18/08  

/21 

Aula 01 (síncrona) 
 

1º momento: apresentação do Plano da disciplina Historiografia Amazônica; 
 
2º Momento: Falando sobre o documentário “Brasil no olhar dos viajantes”; 
 
3ºMomento:  
Texto 1 – “Práticas tradutórias nos planos histórico, textual e estético” (artigo); 
(leitura prévia e discussão); 
 
Texto 2 – “Walter Raleigh e o Novo Mundo” (prefácio); (da página 07 - 22); 
do relato de viagem A descoberta do grande, belo e rico império da Guiana, de 
W. Raleigh; (leitura prévia e discussão); 

 

 

 

 

 

 

4h 

 

 

19/08/

21 

Aula 02 (Assíncrona) 
 

Texto 3 – O conceito de “Amazonialismo”, (p.73-96), In: Uwa’kürü: dicionário 
analítico. (Página 74 a 97); 
 
Disponível em: 
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/628/1/Livro_UwakuruDicion
arioAnalitico.pdf 
 
Texto 4 – “Entre-lugares e entre-tempos: nas florestas do Pará, Amazonas e 
Madeira; Nativos, Gnomos e Jaburus; O filósofo rebelde: qual o sentido da 
viagem; Imagens da Natureza nos trópicos” – (Capítulo III – da página 141 a 
188) de “O mar e a selva: relato da viagem de Henry Major Tomlinson ao 
Brasil”;  
 

 

4h 

https://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/628/1/Livro_UwakuruDicionarioAnalitico.pdf
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/628/1/Livro_UwakuruDicionarioAnalitico.pdf


 

 

25/08  

/21 

Aula 03 (Síncrona) 
 
Texto 3 – AMAZONIALISMO, de Gerson Albuquerque (discussão) 

 
Texto 4 – Discussão sobre “Entre-lugares e entre-tempos: nas florestas do Pará, 
Amazonas e Madeira; Nativos, Gnomos e Jaburus; O filósofo rebelde: qual o 
sentido da viagem; Imagens da Natureza nos trópicos” – (Capítulo III – da 
página 141 a 188) de “O mar e a selva: relato da viagem de Henry Major 
Tomlinson ao Brasil”; 
 
“O desafio de pensar uma teoria da tradução na perspectiva decolonial desde o 
local” – participação especial do Prof. Mestre Rogério Costa – 

doutorando do PPGLI – UFAC;  
 

 

 

4h 

 

 

26/08 

Aula 04 (Assíncrona) 
 
Texto 5 – A cosmologia construída de fora (Introdução e todo o capítulo I); 
(Leitura anotada); 
  
Texto 6 – As aventuras de um sueco (Apresentação e Notas do tradutor); 
(Leitura anotada); 

 

 

 

01/09  

/21 

Aula 05 (Síncrona) 
 

1. “A infância desvalida no romance Seringal, de Miguel Ferrante” – 
participação do prof. Quelmo da Silva Lins – mestrando do PPGMEL-
UNIR; 

 
Texto 5 – Discussão sobre A cosmologia construída de fora (Introdução e 
todo o capítulo I); 
  
Texto 6 – Discussão sobre As aventuras de um sueco (Apresentação e Notas 
do tradutor); 

 

4h 

 

 

02/09/

21 

Aula 06 (Assíncrona) 
 
Texto 7 – O mar e a selva: relato de um inglês na Amazônia, de H. M. 
Tomlinson (Leitura do capítulo V – página 265 – 312); 
 

 

 

 

 

 

 

08/09  

/21 

Aula 07 (Síncrona) 

 

1. “A Amazônia em narrativas de língua portuguesa”. Participação especial 

da Profa. Dra. Marlí Tereza Furtado – PPGL – UFPA; 

 

2. – As paisagens do medo em O mar e a selva – Participação especial da Profa. 

Edilene Teixeira da Silva Santos – mestranda do PPGMEL – UNIR;  

 

3. – “Amazônia: terra encharcada” – Participação especial do Prof. Mestre 

Francisco Américo Moraes – (egresso do PPGMEL – UNIR; 

 

 

 

 

 

 

4h 



4. – “Narrativas orais de mulheres indígenas e quilombolas no vale do 

Guaporé/RO” – participação especial da Profa. Mestra Joely Coelho Santiago – 

doutoranda do PPGLI – UFAC; 

 

09/09/

21 

 
Texto Gaivotas (Leitura anotada dos contos que compõem a obra); 

 

 

 

 

 

 

 

15/09  

/21 

Aula 09 (Síncrona) 
 

1. “As atrocidades do colonialismo em O paraíso do diabo, de Walter 
Hardenburg” – participação especial da Profa. Mestra Maria Eliése 
Gurgel (egressa do PPGMEL); 

 
2. “História trágica de uma expedição: o olhar de um estrangeiro sobre a 

EFMM”: algumas considerações” –participação especial da Profa. 
Francilene Virgolino de Azevedo – mestranda do PPGMEL; 

 

3. Seminário Literário (1) – (Apresentação dos contos pelas duplas de 
discentes (ordem de sorteio); 

 

4h 

 

 

16/09/

21 

Texto 10 (Assíncrona) 
 

Leitura e estudos dos textos: 
 
1- “Como se escreve a história”, de Paul Veyne (até a página 49) 
 
2- “A estrutura dos mitos”, de Mircea Eliade 
 
3- “A história dos Caxinauás por eles mesmos” (p.173-229) 
 
4-  “A queda do céu”, de Davi Kopenawa (p.221-290) 

 

22/09  

/21 

Aula 11 (Síncrona) 

 

Discussão dos textos abaixo: 

 

1- “Como se escreve a história”, de Paul Veyne (até a página 49) 

 

2- “A estrutura dos mitos”, de Mircea Eliade 

 

3- “A história dos Caxinauás por eles mesmos” (p.173-229) 

 

4-  “A queda do céu”, de Davi Kopenawa (p.221-290) 

 

Participações: 

 

1. “Representações amazônicas na narrativa de Neville Craig” – 

participação especial do Prof. Mestre Marcelo Zaboetzki – doutorando 

do PPGLI-UFAC; 

2. “Discurso, língua e história em O noroeste amazônico” – Participação do 

Prof. Mestre Carlos Barroso – doutorando no PPGLI-UFAC; 

4h 



23/09/

21 

Aula 12 (Assíncrona) 
 
Leitura e estudo dos textos: 
 
5- Antes o mundo não existia, dos Desana (até a página 80) 
 
6- Filme: Pelas águas do Rio de Leite 
https://www.youtube.com/watch?v=CirpI_a_FJI 
 
7- “Escrever na pedra, escrever no papel”, texto incluído na obra Rotas de 
Criação e Transformação, de Geraldo Andrello 
 

 

29/09  

/21 

Aula 13 (Síncrona) 
 

Discussão dos textos: 
 
5- Antes o mundo não existia, dos Desana (até a página 80) 
 
6- Filme: Pelas águas do Rio de Leite 
https://www.youtube.com/watch?v=CirpI_a_FJI 
 
7- “Escrever na pedra, escrever no papel”, texto incluído na obra Rotas de 
Criação e Transformação, de Geraldo Andrello 
 
Outras atividades: 
 
– Seminário Literário (Apresentação de trabalho pelas duplas de discentes) 
 
 – “O rei escorpião: entre a realidade e a ficção” – participação especial da 
Profa. Mestra Eliete Maria de Souza – egressa do PPGMEL-UNIR;  

4h 

 

30/09/

21 

Aula 14 (Assíncrona) 
 

Leitura e estudo dos textos: 
 
8- Boléka, a onça invisível do universo, de Jorge Tufic 
 
9- Oceano Primeiro - Mar de Leite, Rio da Criação, de Regina Melo 

 

 

06/10  

/21 

Aula 15 (Síncrona) 
Discussão dos textos: 
 
8- Boléka, a onça invisível do universo, de Jorge Tufic 
 
9-Oceano Primeiro - Mar de Leite, Rio da Criação, de Regina Melo 
 
Seminários de 3 duplas, primeiro, segundo e terceiro contos 
 

4h 

13/10/

21 

 
Seminários de 4 duplas, quarto, quinto, sexto e sétimo contos 

 
Encerramento 

 

4h 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CirpI_a_FJI
https://www.youtube.com/watch?v=CirpI_a_FJI


 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Norma: De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, que  
regulamenta o sistema de avaliação discente na UNIR, a avaliação deverá ser  processual, 
cumulativa e contínua, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os  quantitativos.   

Frequência: De acordo com o Art. 124 do Regimento Geral da UNIR, a frequência mínima 
para aprovação é de 75%.   

 

Avaliação contínua: O processo de avaliação envolve a presença e participação do mestrando 
em todas as aulas, o que exige o estudo prévio dos textos elencados bem como pesquisas que 
solucionem eventuais dificuldades de compreensão. A avaliação levará em consideração a 
participação ativa nas leituras e discussões temáticas; apresentação de seminário e a produção 
de um artigo final.  

 

Critérios: A avaliação buscará os seguintes critérios, considerando as modalidades escrita e 
oral: domínio do tema; atualização na matéria estudada; trabalho escrito (artigo final) de acordo 
com as normas ABNT; clareza na apresentação de informações, conceitos e questões; concisão 
e capacidade de síntese; capacidade de criar relações entre conceitos, textos e contextos; 
correção gramatical e fluência da linguagem; criatividade.  
Atividades: Leituras, seminários, roda de discussão e artigo final.  
 
OBS: Plágios resultarão em anulação da nota, reprovação na disciplina e/ou penalidade no 
mestrado, conforme o caso e de acordo com o que preconiza o Regimento do Curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas, rodas virtuais de discussão, projeção de slides, exibição de filmes e/ou 
documentários. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ALBUQUERQUE, G. R. “Amazonialismo”. In: Uwa’kürü: dicionário analítico. Disponível 
em: 

https://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/628/1/Livro_UwakuruDicionarioAnalitico.p
df 
 

GALHEGOS, G. F. A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de 
produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII.  
 
LANGE, Algot. As aventuras de u sueco nos confins do Alto Amazonas. Trad. Helio Rocha. 
São Carlos: Editora Scienza, 2017. 
 
ROCHA, H. R. Gaivotas. Guaratinguetá: Ed. Penalux, 2015. 
__________ O mar e a selva: estudo e tradução. Trad. Helio Rocha. Jundiaí: Paco Editorial, 
2014. 
 
TOMLINSON, H. M. O mar e a selva: relato de um inglês na Amazônia. Trad. Helio Rocha. 
Paco Editorial: Jundiaí, 2014. 
 
WALTER, R. A descoberta do grande, belo e rico império da Guiana. Trad. Helio Rocha. São 
Carlos: Editora Scienza, 2017. 

 

https://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/628/1/Livro_UwakuruDicionarioAnalitico.pdf
https://livroaberto.ufpa.br/jspui/bitstream/prefix/628/1/Livro_UwakuruDicionarioAnalitico.pdf


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CLIFFORD, James & MARCUS, George (Orgs). A escrita da cultura: poética e  política da 
etnografia. Trad. Maria Cláudia Coelho. Rio de Janeiro: Ed. EDUERJ, 2016.  

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. Trad. Sandra Castello Branco. São Paulo: Ed.  
UNESP, 2005.  

FANON, Frantz. Os condenados da terra. Trad. Enilce A. Rocha, Lucy Magalhães. Juiz  de 
Fora: Ed. UFJF, 2005.  

HEMMING, John. Árvore de rios: a história da amazônia. Trad. André Luízz  Alvarenga. São 
Paulo: Ed. SENAC, 2011.  

________, Fronteira amazônica: a derrota dos índios brasileiros. Trad. Antonio de  Padua 
Danesi. São Paulo: EDUSP, 2009.  

LOUREIRO, J. J. Paes. Cultura amazônica: uma poética do espaço. São Paulo: Ed.  
Escrituras, 2001.  

RANGEL, Alberto. Inferno Verde: cenas e cenários do Amazonas. 6ª edição. Manaus: Ed. 
Valer, 2008.  

ROCHA, H. R.  Maciary, ou para além do encontro das águas. Rio Branco: Ed. Nepan, 2018.  

SOUZA, Márcio. História da Amazônia. Manaus: Ed. Valer, 2009.  

_______ Amazônia Indígena. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2016. 

 

Porto Velho, 15 de agosto de 2021. 

 

 

 

Helio Rodrigues da Rocha  

  

Heloísa Helena Siqueira Correia 


