
 

 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA II:  
Literatura e outras linguagens  

Universidade de Brasília, 5 de outubro a 7 de dezembro de 2010. 

 

 

La diversidad de las artes no impide su unidad. Pero si la resalta. 
Octavio Paz 

 

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 da 

Universidade de Brasília, e com trabalhos em diferentes fases de elaboração – pretendem 

oferecer essa possibilidade: discutir o objeto em meio ao seu processo de construção. Em sua 

nova edição, no segundo semestre de 2010, os Seminários de Pesquisa oferecem um diálogo 

entre a literatura e outras formas de expressão artística – artes plásticas, cinema, fotografia, 

música, teatro, narrativas orais – de modo a refletir sobre esses fazeres/saberes artísticos para 

entender melhor seu papel no mundo de hoje. 

Coordenação: Edma Cristina de Góis e Laeticia Jensen Eble 
Organização: Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea 
 
 

Programação: 
  
 
5/10 – A letra de música como narrativa literária 

Prof. Clôdo Ferreira (Comunicação/UnB) 
Mediadora: Marina Farias Rebelo 

  
19/10 – Literatura e cinema: encontros e ressonâncias 

Profª Tania Montoro (Comunicação /UnB) 
 Mediadora: Edma Cristina de Góis 

  
9/11 – O sertão, New York e outras paragens em narrativas fotográficas 

Profª Susana Dobal (Comunicação /UnB) 
Mediadora: Laeticia Jensen Eble 



  
23/11 – História, teatro e performance 

Prof.  João Gabriel Lima Cruz Teixeira (Sociologia/UnB) 
Mediador: Anderson Luís Nunes da Mata 

  
30/11 –  Epistemologias de fronteiras: entre visualidades e outros discursos 

Prof. Belidson Dias (Artes Visuais/UnB) 
 Mediadora: Virgínia Maria Vasconcelos Leal 

  
7/12 – Oralidades: memórias em vestígios de experiências 

Profª Nancy Alessio Magalhães (História/UnB) 
 Mediadora: Bruna Paiva de Lucena 
 
 

 

Período: de 5 de outubro a 7 de dezembro de 2010, sempre às terças-feiras 
Horário: 19h às 21h            Vagas: 30 
Local: Auditório Agostinho da Silva – Depto. de Teoria Literária e Literaturas 
Inscrições: seminariosgelbc@gmail.com 
Coordenação: Edma Cristina de Góis e Laeticia Jensen Eble 
Organização: Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea 
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