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Diálogos Contemporâneos 
no Distrito Federal  

reúne  grandes nomes  

da literatura para discutir  

preconceitos e  

democracia no Brasil, 

 entre os dias 5 e 29 

A quarta edição dos Diálogos leva 
a Taguatinga e Sobradinho au-
tores como Fabrício Carpinejar, 
Elisa Lucinda, Renato Janine, Xico 
Sá e Mario Prata. Entre os temas, 
os dilemas sociais atuais e pro-
postas para fortalecimento da de-
mocracia, cuidado com meio ambi- 
ente e a promoção da diversidade. 
O evento terá dois convidados por 
semana, em sessões duplas rea-
lizadas num dia em Taguatinga e 
noutro em Sobradinho

O diálogo e a reflexão são os eixos do pro‐
jeto DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS, que 
volta a contribuir para a transformação da 
cultura nacional, depois do recrudesci‐
mento da pandemia, a partir dos predicados 
da democracia, da liberdade de expressão, 
da alteridade e da construção de um pensa‐

mento crítico e emancipador por meio da 
arte. Nesta quarta edição, a cada semana 
dois convidados discorrem sobre um as‐
pecto do pensamento contemporâneo, 
sempre em duas sessões cada um: a 
primeira no Centro Cultural Taguaparque 
(Taguatinga) e a segunda no Ginásio de Es‐
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portes de Sobradinho. A entrada para as palestras é 
franca, mediante retirada de ingressos até uma hora 
antes do início. As palestras começarão sempre às 
19h30, sujeitas à lotação dos espaços. 
 
A série de diálogos contará com a participação de 
Elisa Lucinda, Fernando Morais, Sérgio Vaz, Mario 
Prata, Fabrício Carpinejar, Ignácio de Loyola Brandão, 
Xico Sá e Renato Janine. Cada um dos convidados irá 
conduzir reflexões sobre o Brasil e o mundo, num mo‐
mento em que ainda se busca compreender os 
efeitos da atual pandemia tanto na esfera pública 
como na individualidade.  
 
Novamente sob direção de Nilson Rodrigues, os Diálo‐
gos Contemporâneos promovem conversas sobre a hu‐
manidade, a partir das lentes da literatura, em todos 
os aspectos: desde os sociais, políticos e econômicos 
aos psicológicos, culturais, afetivos e geográficos. A pro‐

posta do projeto é servir como um grande painel de de‐
bates, discussões e reflexões para estimular o pensa‐ 
mento crítico do público sobre a complexa realidade 
em que estamos. “Consideramos importante debater 
esses temas nesse momento, visto que valores como a 
solidariedade e a empatia têm tido pouco espaço em 
algumas camadas da sociedade, onde vicejam o ódio, 
o preconceito e a pregação da violência”, resume o di‐
retor geral do projeto, Nilson Rodrigues. 
 
Os encontros mostram como a produção literária em 
seus diversos gêneros e narrativas contribui de modo 
central para se compreender os caminhos e descami‐
nhos do país e construir saídas. “A literatura brasileira 
tem muito a nos dizer sobre o momento que vivemos. 
Temos grandes escritores e ouvi‐los é uma oportu‐
nidade para interpretar o país e o mundo. Valorizar nos‐
sos escritores significa impulsionar a riqueza cultural 
que o Brasil possui”, explica Nilson. 

Da esquerda para a direita: Fabrício Carpinejar; Elisa Lucinda; Xico Sá  Fotos: Divulgação; Sérgio Vaz  Foto: Jairo Goldflus                             
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A DEMOCRACIA, OS DIREITOS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM TEMPOS DE FAKE NEWS,  
NEGACIONISMO E PÓS‐VERDADE  
Palestrante: Elisa Lucinda; Mediação: Hamilton Pereira; Datas: 5 e 6 de outubro 
Local: Centro Cultural Taguaparque (5 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (6 de outubro) 
 
LITERATURAS, PESTES, PANDEMIAS e DISTOPIAS – FICÇÃO E REALIDADE 
Palestrante: Ignácio Loyola Brandão; Mediação: José Carlos Vieira; Datas: 7 e 8 de outubro 
Local: Centro Cultural Taguaparque (7 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (8 de outubro) 
 
CENÁRIOS PARA UM MUNDO PÓS‐PANDEMIA – O FIM DO SÉCULO XX E O FUTURO QUE NOS ESPERA 
Palestrante: Xico Sá; Mediação: Cristiane Sobral (Taguatinga) e Maria Clara Xavier (Sobradinho) 
Datas: 12 e 13 de outubro  
Local: Centro Cultural Taguaparque (12 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (13 de outubro) 
 
A LITERATURA QUE VEM DA PERIFERIA 
Palestrante: Sérgio Vaz; Mediação: Sabrina Falcão (Taguatinga) e Tamara Naiz (Sobradinho) 
Datas: 14 e 15 de outubro 
Local: Centro Cultural Taguaparque (14 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (15 de outubro). 
  
O ENVELHECIMENTO E O ESPAÇO SOCIAL DOS QUE NÃO SÃO MAIS JOVENS 
Palestrante: Mário Prata; Datas: 19 e 20 de outubro 
Local: Centro Cultural Taguaparque (19 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (20 de outubro) 
 
LIBERDADE, NEUROSES E DEPRESSÃO EM UM MUNDO EM MUTAÇÃO 
Palestrante: Fabrício Carpinejar; Datas: 21 e 22 de outubro 
Local: Centro Cultural Taguaparque (21 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (22 de outubro) 
 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E O BRASIL NO CENTRO DO DEBATE MUNDIAL 
Palestrante: Renato Nanine Ribeiro; Mediação: Cynara Menezes; Datas: 26 e 27 de outubro 
Local: Centro Cultural Taguaparque (26 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (27 de outubro) 
 
GUERRA CULTURAL E A ARQUITETURA DA DESTRUIÇÃO – O PROJETO DE DEMOLIÇÃO DA DEMOCRACIA 
Palestrante:Fernando Morais; Mediação: Tereza Cruvinel; Datas: 28 e 29 de outubro 
Local: Centro Cultural Taguaparque (28 de outubro) e Ginásio de Esportes de Sobradinho (29 de outubro) 
 
SERVIÇO 
DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS 
Locais: Centro Cultural Taguaparque, Pistão Norte, altura da QNA 56, Taguatinga (às terças e quintas)  
Ginásio de Esportes de Sobradinho, Q2, AE 3, Setor Esportivo de Sobradinho (às quartas e sextas) 
Datas: de 5 a 29 de outubro, sempre de terça a sexta‐feira; Horário: 19h30; Entrada franca 
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