
Gostaríamos de convidá-l@s para o seminário Poiésis de Arquivo: entre invenção e conservação, 
que vai ocorrer nas quintas-feiras de outubro (7,14, 21 e 28). 
O seminário é uma parceria entre PUC-Rio, CEFET-RJ e UFF e conta com participantes de diversas 
universidades do país, apresentando suas pesquisas a partir de diferentes perspectivas 
contemporâneas. 
Basta se inscrever nas mesas nos links abaixo da plataforma ECOA/PUC-RIO para receber por e-
mail o lembrete e o link para ingressar na reunião do zoom. Haverá emissão de certificado para 
participação como ouvinte em cada mesa.  
Enviamos a programação e a proposta que elaboramos para estes encontros. 
Se puderem, divulguem entre possíveis interessad@s! 
  
Entre o atual e o virtual, entre a história fechada, já contada, e a história aberta, a construir, o 
arquivo é hoje um campo de estudos e atuações das mais diversas. Para além da ideia de 
patrimônio — guardião do passado e da memória —, o arquivo articula uma temporalidade 
heterogênea ao promover uma irrupção de outros tempos no presente. Ganha forma não só em 
suportes de registro, salvaguarda e restauração, mas também em práticas artísticas, textos 
ficcionais, dinâmicas de oralidade, escultura e fotografia, cinema, performance, teatro, dança e 
rituais ancestrais. O seminário "Poiésis de Arquivo: entre invenção e conservação", em sua 
terceira edição, pretende reunir pesquisadores e realizadores que se dedicam ao tema a partir 
de diferentes perspectivas contemporâneas: de território em disputa a gesto epistemológico, 
de monumento destruído a espectro, o arquivo questiona de forma anacrônica tanto o tempo 
progressivo como a ideia de memória como acúmulo. Daí a pergunta: Há um arquivo por vir? 
  
Mesa de abertura - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-de-abertura 
  
Mesa 1 - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-1-perspectivas-do-arquivo 
  
Mesa 2 - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-2-sobre-suportes-e-
materiais 
  
Mesa 3 - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-3-arquivo-memoria-e-
invencao 
  
Mesa 4 - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-4-irrupcoes-do-arquivo 
  
Mesa 5 - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-5-gestos-corpo-arquivo 
  
Mesa 6 - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-6-poeticas-do-documento 
  
Mesa 7 - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-7-arquivos-invisiveis 
  
Mesa de encerramento - https://ecoa.puc-rio.br/seminario-poiesis-de-arquivo-mesa-de-
encerramento 
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