
 

CICLO DE ESTUDOS DO SER-TÃO/UFG 

Pesquisa, Emoções e Sofrimentos 

21 de setembro a 23 de novembro de 2020 

 

 

O Ser-tão, Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade, da 

Universidade Federal de Goiás, convida para a segunda edição de seu Ciclo de Estudos 

de 2020, “Pesquisa, Emoções e Sofrimento Social”, coordenado pelas professoras 

Camila A. de Moraes Wichers e Camilo Braz, da Faculdade de Ciências Sociais.  

 

O objetivo da proposta é dialogar sobre relações possíveis entre pesquisa, emoções, 

subjetividades e sofrimentos. Pretendemos produzir um espaço aberto à discussão sobre 

o modo como os afetos são negociados durante a realização de pesquisas no âmbito 

das ciências sociais e áreas afins. Em especial, pretendemos abordar perspectivas que 

auxiliem no enfrentamento dos desafios metodológicos e emocionais relacionados à 

pesquisa, à escrita e à vida acadêmica, no cenário de pandemia da covid-19. 

 

Início: 21/09/2020 

Horário: 14h - 16h 

Número de vagas: 20 (por sessão). 

Público: Orientandos e orientandas de docentes integrantes do Ser-Tão, discentes e 

egressas/os da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. 

Ambiente Virtual: Google Meet. 

Certificação: 4 horas (por sessão). 

Inscrição: ciclodeestudossertaoufg@gmail.com 

 



 

Para participar do Ciclo de Estudos, é fundamental o estudo prévio dos textos e materiais 

audiovisuais previstos para as cinco sessões. 

 

Cronograma de Atividades 

 

1a sessão - 21/09/2020 – Pesquisa, emoções e sofrimento 

 

Texto: Maria Claudia Coelho, “As emoções e o trabalho intelectual”, Horizontes 

Antropológicos [Online], 54 | 2019, posto online no dia 10 agosto 2019, consultado o 16 

agosto 2020. URL: http://journals.openedition.org/horizontes/3437  

 

Vídeo – Debora Diniz e Rosana Pinheiro Machado – Curso de Escrita Acadêmica - Live 

de abertura com Debora Diniz. Trabalharemos, em especial, com o trecho entre 

aproximadamente 15 e 29 minutos. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UAzzxvxuF9g  

 

 

2a sessão – 05/10/2020 -  Antropologia que parte o coração 

Convidado: Carlos Eduardo Henning. 

Texto: Henning, C. (2020). Nem no Mesmo Barco nem nos Mesmos Mares:. Cadernos 

De Campo (São Paulo 1991), 29(1), 150-155. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/170798 
 

Texto Complementar: WESTON, Kath. Requiem for a street fighter. In: Lewin, Ellen; 

Leap, William. Out in the field – reflections of lesbian and gay anthropologists. Chicago: 

University of Illinois Press, 1996. 

 

3a sessão - 19/10/2020 – Luto, luta 

Convidada: Maria Luiza Rodrigues Souza. 

Textos: 

http://journals.openedition.org/horizontes/3437
https://www.youtube.com/watch?v=UAzzxvxuF9g
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/170798


 

Sófocles, Antígone. EbooksBrasil, 2005. Disponível em: 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/antigone.pdf 

 

Tiburi, Marcia. “Luto Proibido”. In: Como Conversar com um Fascista – reflexões sobre o 

cotidiano autoritário brasileiro. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2015. Disponível em: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZW1

wbGFydGVzM3xneDoyOGZjYTg3YzAyODBjMDQ3 

 

Disponível em: Butler, Judith. “Introdução – vida precária, vida passível de luto”. In: 

Quadros de Guerra – quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2015. Disponível em: https://kupdf.net/download/judith-butler-quadros-de-

guerra-quando-a-vida-e-passivel-de-lutopdf_5b57afa5e2b6f52c36df87d6_pdf 

 

4a sessão - 09/11/2020 – Sofrimento e pesquisa 

Convidadas: Marcela Amaral e Paula Cristina de Almeida. 

Textos: PINHEIRO-MACHADO, Rosana. Depressão e sofrimento na pós-graduação: 

frescura catártica ou saúde pública? Disponível em 

http://rosanapinheiromachado.com.br/pt/depressao-e-sofrimento-na-pos-graduacao-

frescura-catartica-ou-saude-publica/ 

GROSSI, Miriam Pillar. A dor da tese. ILHA - Florianópolis, v.6, n.1 e n.2, julho de 2004, 

p. 221-232. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/16680 

 

5a sessão - 23/11/2020 – Pesquisa, raça e redes afetivas 

Convidada: Marta Quintiliano. 

Texto: QUINTILIANO, Marta. Redes afro-indigenoafetivas: uma autoetnografia sobre 

trajetórias, relações e tensões entre cotistas da pós-graduação scricto sensu e políticas 

de ações afirmativas na Universidade Federal de Goiás. Dissertação de Mestrado, 

Programa de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS/UFG), 2019. Disponível 

em https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/188/o/2017_-_Marta.pdf 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/antigone.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZW1wbGFydGVzM3xneDoyOGZjYTg3YzAyODBjMDQ3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZW1wbGFydGVzM3xneDoyOGZjYTg3YzAyODBjMDQ3
https://kupdf.net/download/judith-butler-quadros-de-guerra-quando-a-vida-e-passivel-de-lutopdf_5b57afa5e2b6f52c36df87d6_pdf
https://kupdf.net/download/judith-butler-quadros-de-guerra-quando-a-vida-e-passivel-de-lutopdf_5b57afa5e2b6f52c36df87d6_pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Frosanapinheiromachado.com.br%2Fpt%2Fdepressao-e-sofrimento-na-pos-graduacao-frescura-catartica-ou-saude-publica%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Frosanapinheiromachado.com.br%2Fpt%2Fdepressao-e-sofrimento-na-pos-graduacao-frescura-catartica-ou-saude-publica%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fperiodicos.ufsc.br%2Findex.php%2Filha%2Farticle%2Fview%2F16680
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Ffiles.cercomp.ufg.br%2Fweby%2Fup%2F188%2Fo%2F2017_-_Marta.pdf

