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APRESENTAÇÃO 

 

O Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea - Gelbc 

(UnB/CNPq), em seus debates sobre a relação entre literatura e sociedade, tem 

privilegiado as questões de gênero e da diversidade sexual, que constitui uma das suas 

linhas de pesquisa. Nesse contexto, nos dias 26 e 27 de junho de 2017, realizou-se, na 

Universidade de Brasília, a III Jornada de Gênero que, visando dar continuidade aos 

eventos realizados nos anos de 2006 e de 2010, recebeu pesquisadoras e pesquisadores 

da área dos estudos de gênero que trabalham com múltiplas perspectivas teóricas e 

temáticas em diálogo com o campo literário contemporâneo.   

A III Jornada de Gênero foi a culminância das reflexões de estudantes, 

pesquisadoras e pesquisadores que, no primeiro semestre de 2017, cursaram, no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Literatura (Pós-Lit/UnB), a disciplina Estudos de 

gênero e teorias literárias feministas, ministrada pela professora Virgínia Maria 

Vasconcelos Leal. As discussões realizadas nas aulas reverberaram na apresentação de 

resultados de pesquisas consolidadas e em andamento articuladas com a crítica literária 

feminista, os estudos étnico-raciais, a perspectiva queer, a representação dos corpos, a 

violência, a diversidade sexual, as relações familiares e as masculinidades. Além disso, 

foram apresentadas pesquisas em andamento realizadas por estudantes e por 

pesquisadoras e pesquisadores vinculados ao Gelbc e a outras instituições de ensino. 

Espera-se, portanto, que esta publicação contribua para divulgar as pesquisas em 

andamento e, assim como a III Jornada de Gênero, constitua-se como mais um espaço 

para ampliar a discussão sobre os estudos de gênero e os feminismos articulados com a 

produção literária brasileira contemporânea. 

 Desejo a todas e a todos boas leituras! 

Pollianna Freire 

Organizadora 

 


