


PROGRAMA 

4a. Feira 22 DE MAIO 

9:00 Abertura 

9:30-10:30 

Karl Erik Schøllhammer – PUC-Rio 

"La parte de los crimenes" - exemplos de uma escrita forense 

Jaime Ginzburg - USP 

Irrupções do passado no presente 

10:30-12:30 

Élcio Cornelsen - UFMG 

Giorgio Agamben e a atualidade do conceito de 'vida nua' 

Elisa Amorim - UFMG 

Corpos ficcionalizados ou biografias fabuladas em fotorrelatos da década de 
1960 

Juliana Gervason – CES Juiz de Fora 

Não mais rodapés, tratados e ensaios: os novos corpos e as novas críticas nos 
cibercaminhos literários 

ALMOÇO 

14:00-15:30 

Silviano Santiago 

Planilha de sismógrafo: o texto machadiano 

Eneida Leal Cunha – PUC-Rio 

Corpo, afeto, rasura: apropriações artísticas da adversidade 

 

 

 



16:00-17:30 

Rosana Kohl Bines – PUC-Rio 

Infância e refúgio: anotações de campo  

Adriana Azevedo– PUC-Rio 

Presenças e ausências do corpo estranho 

Beatriz Regueira Pons – Universidad de Barcelona 

Cuerpos in?conscientes: Mujeres, malestar y sublevación  

17:45-19:00 

Marta Fernández – PUC-Rio 

Corpos em movimento: resistindo às hierarquias temporais e espaciais da 
modernidade por meio das práticas de ocupação nas escolas e universidades 
brasileiras 

Laura Erber - UNIRIO 

O corpo gráfico das manifestações: faixas, faixões, lambe-lambe e panfletos na 
construção visual dos protestos brasileiros desde 2013 

 

5a-Feira 23 DE MAIO 

9:00-11.00 

Alexandre Montaury – PUC-Rio 

Corpos minimais, giros epistêmicos 

Fred Coelho – PUC-Rio 

Intimidade molecular e corpo-ambiente: duas experiências de “fazer mundo” 

Marilia Rothier – PUC-Rio 

Variações sobre o "acéfalo" em escritas verbais e plásticas 

11:15-12:30 

Márcio Seligmann-Silva – IEL/Campinas 



Da visibilidade do corpo belo e heróico à invisibilidade do corpo abjeto e 
resistente 

Danusa Depes Portas – PUC-Rio 

Habeas corpus 

ALMOÇO 

14:00-15:30 

Anders Michelsen – Copenhagen University 

Fleshy creativity: matterings beyond the determinate body – remarks on 
transductive creativity 

Costica Bradatan – Texas University, Austin 

Philosophy as bodily performance 

16:00-17:00 

Gilberto Mendonça Teles – PUC-Rio 

O r(h)umor inaudível das palavras 

Patrícia Lavelle – PUC-Rio 

Perspectivas de leitura entre dois antipássaros: corpos anti-líricos na poesia 
contemporânea  

17:00-18:00 

Pedro Andrade – PUC-Rio 

O presente do corpo da Tropicalia 

Raïssa de Góes – PUC-Rio 

Caminhando – corpos, torção, superfícies 

 

18:00-19:00 

Miguel Jost – PUC-Rio 

O desmonte das políticas públicas e a criminalização da cultura no Brasil 



Renato Cordeiro Gomes – PUC-Rio 

Tumulto do corpo urbano (o impalpável e o implacável do tempo em Adelino 
Magalhāes) 

19:00-22:00 

Salão do CTC, 12. Andar do Leme 

Comemoração dos 20 anos dos Seminários Internacionais dos Estudos de 
Literatura e lançamento do livro Linguagens visuais: literatura, artes, cultura 
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