
 

 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA I:  
Narrativas contemporâneas 

Universidade de Brasília, 15 de setembro a 24 de novembro de 2009. 

 
 

O homo academicus, dizia Pierre Bourdieu, gosta do acabado: “como os pintores acadêmicos, 

ele faz desaparecer dos seus trabalhos os vestígios da pincelada, do toque e do retoque”. Com 

isso, perdemos o registro dos erros, das dificuldades e dos enfrentamentos do pesquisador no 

embate com seu objeto. Estes seminários – que reunirão pesquisadores de diferentes áreas, 

vindos de diferentes universidades, e com trabalhos em diferentes fases de elaboração – 

pretendem oferecer essa possibilidade: discutir o objeto em meio ao seu processo de 

construção.  

Coordenação: Regina Dalcastagnè, Edma Cristina Alencar de Góis e Leda Cláudia da Silva 
Ferreira 
Organização: Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea 
 

Programação: 

 
15/9 –  Pedro de Castro Amaral Vieira (Doutorando/PUC-Rio)   
Meninas más, mulheres nuas: Adelaide Carraro, Cassandra Rios e o beco da liberdade na 
literatura brasileira 
Debatedora:  Edma Cristina Alencar de Góis 
 
29/9 – Profª Valeska Maria Zanello de Loyola (Doutora, Psicologia/IESB)  
Pesquisa sobre gênero e linguagem (xingamentos: entre a ofensa e a erótica) 
Debatedora:  Bruna Paiva de Lucena 
 
13/10 –  Virgínia Maria Vasconcelos Leal (Doutora/UnB) 
As escritoras contemporâneas e o campo literário brasileiro: uma reflexão de gênero 
Debatedora:  Maria Isabel Edom Pires 
 
27/10 –  Profª Ondina Pena Pereira (Doutora, Psicologia/Universidade Católica de Brasília) 
Alteridade e violência: travestis e mulheres transexuais em situação de prostituição no Distrito 
Federal  
Debatedora:  Mariana de Moura Coelho 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4798639J2#PP_Alteridade e viol%C3%AAncia: : travestis e mulheres transexuais em situa%C3%A7%C3%A3o de prostitui%C3%A7%C3%A3o no Distrito Federal
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4798639J2#PP_Alteridade e viol%C3%AAncia: : travestis e mulheres transexuais em situa%C3%A7%C3%A3o de prostitui%C3%A7%C3%A3o no Distrito Federal


 
10/11 – Paulo Cesar Thomaz (Doutor/USP) 
O dilaceramento da experiência: as poéticas da desolação de Bernardo Carvalho e Sergio 
Chejfec 
Debatedor: Anderson Luís Nunes da Mata 
 
24/11 –  Mariza Vieira da Silva (profª drª Linguística da Universidade Católica de Brasília) 
Pesquisa sobre língua e poder 
Debatedora:  Leda Cláudia da Silva Ferreira 
  
 
Atividade de extensão (12h) 
Datas: de 15 de setembro a 24 de novembro de 2009 
Horário: terças-feiras, das 19h às 21h  
Local: Universidade de Brasília 
Vagas: 30     Inscrições: pelo e-mail narrativascontemporaneas@gmail.com 
 
 
 


