
A REDE GENEALOGIAS convida a todos e todas a participarem
do seminário “O mal-estar no século XXI”.

O evento, organizado pelos grupos de pesquisa Genealogias (UFF), Vítima,
trauma e testemunho (UFRJ) e GRITS (UnB-CNPq), será realizado nos

dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2022 e acontecerá de forma remota, com a

Apresentação de trabalhos conduzidos pelos pesquisadores membros da

REDE.

O seminário tem como objetivo fomentar lucrosmbios entre os Grupos de

Pesquisa atuantes no projeto “O mal-estar no século XXI: uma cartografia

das transformações históricas nos modos de sofrer”. A norma é a de

problematizar como diversas manifestações do mal-estar na

contemporaneidade, discutir como problemáticas em questão e apresentar

os resultados parciais do projeto, assim como programar os próximos passos

da pesquisa e organizar as produções colaborativas.

Programação:

Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022

14h às 15h - Abertura: Apresentação do Projeto Mal-estar e dos Grupos
de Pesquisa

Claudia Linhares Sanz, Marianna Ferreira Jorge, Paula Sibilia e Paulo Vaz



15h às 18h - GT-1. Horizontes do sofrimento na tela total: tiranias da
visibilidade, digitalização da vida e conexão

Eixos: Visibilidade, Tecnologia, Sofrimento, Imagem.

Mediador: Paulo Vaz (ECO-UFRJ)

Trabalhos

15h às 15h50 - Veja antes que suma: subjetividade contemporânea e
aplicativos de conteúdo efêmero.

Manuela Arruda Galindo (Genealogias-UFF)

16h às 16h50 - A vida das fotografias nas telas: entre subtrações de
tempos e de virtuais

Fabiane de Souza (GRITS-UnB)

16h50 às 17h40 - E-ternal: sonhos de imortalidade e tecnologias do
contemporâneo

Mirella Pessoa (GRITS-UFPE)

Terça-feira, 18 de janeiro de 2022

14h às 18h - GT-2. Subjetividades midiatizadas: a gestão de si nos
discursos sobre felicidade e sofrimento na contemporaneidade

Eixos: Gestão de si, Felicidade, Medicalização, Midiatização, Sofrimento,

Subjetividade.

Mediadoras: Paula Sibilia (UFF) e Marianna Ferreira Jorge (UFF)



Trabalhos

14h10 às 15h - Você pode ser mãe quando quiser: o seguro da
fertilidade e as maternidades assistidas

Angélica Fonsêca de Freitas (Genealogias-UFF)

15h 15h50 - Testemunho, sofrimento e verdade: o lugar da experiência
individual nos discursos políticos contemporâneos

Nicole Sanchotene (Vítima, trauma e testemunho - ECO-UFRJ)

16h às 16h50 - Uma guerra pelo coração dos brasileiros:
neoliberalismo, guerra cultural e ressentimento nos discursos
conservadores contemporâneos

Amanda Santos (Vítima, trauma e testemunho - ECO-UFRJ)

16h50h às 17h40 - Os transtornos das redes: saúde mental e produção
de subjetividade

Natacha Ferreira Moreira (Genealogias -UFF), Rachel Soriano Vahia de

Abreu (Genealogias-UFF), Sarah Camilo Roque (Genealogias-UFF)



Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

14h às 17h - GT-3. Medo do futuro: resiliência e risco na cultura da
antecipação

Eixos: Imagem, Corpo, Tecnologia, Risco, Resiliência, Antecipação.

Mediadora: Claudia Linhares Sanz (UnB)

Trabalhos

14h10 às 15h - A subjetividade neoliberal na pandemia da Covid-19: um

desafio à saúde coletiva

Gabriela de Oliveira da Silva Miranda (Vítima, trauma e testemunho -

ECO-UFRJ)

15h às 15h50 - Hackeamento do futuro: risco e resiliência na cultura da

antecipação.

Luanda Maria Campelo Albuquerque (GRITS-UnB)

16h às 16h50 - Quando o risco vale a pena: reflexão sobre o sentido do

risco vinculado à infância

Alexandro Uguccioni Romão (GRITS-UnB)

17h às 18h - Encerramento

Pensando a REDE GENEALOGIAS: perspectivas e projetos



Instruções para preparação

O evento tem inscrição gratuita para ouvintes que desejarem acompanhar

apresentações dos trabalhos. Basta inscrever-se preenchendo o formulário

neste link .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgnT26Y9coNvj-VmAlduKl_EWQ8bAD2zYO0AEE0U-4MLtEMQ/viewform

