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O grupo Intersexualidades, que integra o projecto Literatura e Fronteiras do Conhecimento: Políticas de
Inclusão, do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, vai organizar, nos dias 23, 24 e 25 de
Março de 2017, um Congresso Internacional com o título Intersexualidades: Cruzando Corpos,
Cruzando Fronteiras / Intersexualities: Crossing Bodies, Crossing Borders.
O objectivo deste congresso é promover uma reflexão crítica sobre corpos, políticas sexuais e relações
de poder, num espaço transnacional alargado, a partir das perspectivas fornecidas pelas teorias
contemporâneas sobre género, sexo e sexualidades.
Serão abordados os modos como a literatura e as artes, em particular, e as Humanidades, em geral, à
margem das várias instâncias de normatividade, permitem questionar, desconstruir e reimaginar
identidades – de género, sexuais, étnicas e raciais, nacionais e transnacionais, etc. – e éticas próprias,
desafiando dessa forma a hierarquização e as catalogações desenvolvidas no mundo ocidental.
Este congresso está especialmente interessado em acolher abordagens interdisciplinares que,
partindo dos Estudos Feministas, dos Estudos de Género e da Teoria Queer, em articulação com áreas
de saber, como a Medicina, a Psicologia, a História, a Filosofia, a Sociologia, a Antropologia, o Direito,
ou mesmo a Física Teórica, abram um espaço que privilegie a discussão em torno das políticas de
inclusão e da ideia de comunidades (sociais, literárias e científicas) no século XXI.
Eixos de trabalho sugeridos:
1. Corpos queer, performance e performatividades
2. Identidades e sexualidades: políticas de inclusão
3. Género, raça e escritas (do corpo)
4. Literatura e desejo homossexual
5. Sexo, sexualidades e violência
6. Escritas de mulheres, história e crítica literária
7. Sexualidades e imaginários visuais
8. Poesia, corpo e poder
9. Literatura e ciência
10. Tradução e género
11. Representações do pós-humano na literatura e nas artes
12. Utopia, género e sexualidades
Línguas de trabalho:
Português, Inglês e Francês.

Envio das propostas de comunicação (20 minutos):
A proposta deverá incluir um resumo (até 300 palavras), uma breve nota biobibliográfica (até 200
palavras), 3 palavras-chave, filiação institucional e endereço electrónico.
Deverá ser enviada para o seguinte endereço electrónico, ao cuidado de Soraia Taipa:
intersexualities.ilc@gmail.com
Calendário:
Prazo para envio dos resumos: 10 de Novembro de 2016
Notificação de aceitação: 10 de Dezembro de 2016
Inscrição no Congresso: 10 de Janeiro de 2017
Inscrição:
(montante relativo à inscrição, dossier, certificado, coffee-break e 2 almoços do colóquio)
até 10 de Janeiro
de 2017

até 10 de Fevereiro
de 2017

Inscrição

140 euros

190 euros

Inscrição (estudante)

100 euros

150 euros

Nota: Está previsto um jantar do colóquio sob inscrição.
Comissão Organizadora:
Ana Luísa Amaral (Univ. Porto)
Marinela Freitas (Univ. Porto)
Fernando Beleza (Univ. New Hampshire)
Rosana Kamita (Univ. Federal de Santa Catarina)
Adília Carvalho (ILCML/Univ. Porto)
Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Torre A, sala 106
Via Panorâmica s/n
4150-564 Porto
Portugal
www.ilcml.com
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We are very pleased to announce that the research group Intersexualities, within the project Literature
and the Frontiers of Knowledge: Politics of Inclusion, based at the Institute for Comparative Literature
Margarida Losa, will be holding the International Conference Intersexualities: Crossing Borders, Crossing
Bodies, from the 23rd to the 25th of March 2017, at the Faculty of Letters of the University of Porto,
Portugal.
This conference aims to promote an academic reflection on bodies, sexual politics and power relations,
within a transnational scope and framed by critical perspectives provided by contemporary theories
and ongoing debates on gender, sex, and sexualities. We particularly welcome approaches that focus on
possible ways through which literature and the arts, in particular, and the humanities, in general, at the
margins of the various normative and normalizing discourses and institutions, offer us opportunities to
question, deconstruct, and reimagine identities—gender, sexual, ethnic and racial, national and
transnational, etc.—and ethical positions, thus dismantling the traditional hierarchies and
limits/borders that shape our contemporary world.
We are especially interested in interdisciplinary approaches bridging feminist studies, gender studies
and queer theory with fields such as medicine, psychology, history, philosophy, sociology, anthropology,
law, and physics. We wish to provide opportunities to discuss and rethink contemporary politics of
inclusion and notions of community (social, literary and scientific) in the 21st century.
Suggested topics:
1. Queer bodies, performance and performativity
2. Sexualities and politics of inclusion
3. Gender, race and writing (the body)
4. Literature and homosexual desire
5. Sexualities and violence
6. Women’s writing, history and literary criticism
7. Sexualities and visual imaginaries
8. Poetry, body and power
9. Literature and science
10. Translation and gender
11. The posthuman in literature and other arts
12. Utopia, gender and sexualities
Languages:
Portuguese, English, and French.

Abstract submission:
Submissions should include: name of author/s (including university affiliations), original title of
presentation, an abstract of 200-300 words, and a brief biographical note of up to 200 words per author.
Presentations should not exceed 20 minutes. Proposals should be submitted to Soraia Taipa via
intersexualities.ilc@gmail.com
Important dates:
Submissions are due by November 10th, 2016.
Notification of acceptance: December 10th, 2016.
Registration: until January, 10th, 2017
Registration
(the amount covers registration, folder, certificate, coffee-breaks and conference lunches).
Registration

Before January 10th, 2017
140 euros

Before February 10th, 2017
190 euros

Registration (students)

100 euros

150 euros

Note: A conference dinner is planned as a ticketed even.
Organizing Committee:
Ana Luísa Amaral (Univ. Porto)
Marinela Freitas (Univ. Porto)
Fernando Beleza (Univ. New Hampshire)
Rosana Kamita (Univ. Federal de Santa Catarina)
Adília Carvalho (ILCML/Univ. Porto)
Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Torre A, sala 106
Via Panorâmica s/n
4150-564 Porto
Portugal
www.ilcml.com

