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Ricardo Gil Soeiro (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Título: Da dinâmica do ser à vibração do vivo (Llansol e Szymborska) 

Resumo: Privilegiando um enquadramento pós-humanista, a presente reflexão centrar- 

se-á sobre a escrita de Maria Gabriela Llansol (1931-2008) e sobre a poesia de Wisława 

Szymborska (1923-2012), procurando examinar de que modo em ambas as obras se 

ensaia uma celebração da interdependência entre a esfera humana e a esfera não-humana. 

Argumentarei que ambas as obras materializam uma ética pós-humanista e encenam 

formas dinâmicas e plurais de subjetividade que, ancoradas no descentramento do 

humano e na subversão da metafísica antropocêntrica, são passíveis de conduzir a uma 

nova compreensão conceptual da vida para lá do humano. 

Nota biográfica: Ricardo Gil Soeiro, poeta e ensaísta, é Doutorado em Estudos Literários 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é investigador do Centro de 

Estudos Comparatistas, desenvolvendo pesquisa sobre literatura comparada, teoria da 

literatura e estudos pós-humanistas. Entre as suas publicações, contam-se as seguintes 

obras: Gramática da Esperança (Vega, 2009), Poéticas da Incompletude (Húmus, 2017), 

Volúpia do Desastre (Labirinto, 2019) e O Enigma Claro da Matéria (Abysmo, 2019). 

Organizou o volume As Artes do Sentido (Relógio D’Água, 2017) e co-editou Paul Celan: 

Da Ética do Silêncio à Poética do Encontro (2014), Das Cinzas do Silêncio à Palavra do 
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Fogo (2018) e O Nada virado do Avesso (2019). Com Iminência do Encontro foi 

galardoado com o Prémio PEN Clube Português — Primeira Obra. Com o livro A 

Sabedoria da Incerteza foi finalista do Prémio PEN de Ensaio 2016. Com o livro 

Palimpsesto foi finalista do Prémio Autores 2017-SPA, na categoria de Literatura — 

Melhor Livro de Poesia. Com A rosa de Paracelso foi finalista do Grande Prémio de 

Literatura DST 2018. Em 2019 foi distinguido pelo Instituto Cultural Romeno com o 

título honorário Amicus Romaniae 2019. 

 

Inês Robalo (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Título: Esconder as coisas em Effi Briest 

Resumo: Esta comunicação incidirá sobre uma das obras mais populares de Theodor 

Fontane (1819-1898), Effi Briest, e apresentará uma leitura das várias categorias de 

espaços e objectos que preenchem a narrativa, sugerindo que se tratam de elementos a 

partir dos quais o autor explora relações entre o humano e o não-humano. A 

(des)ordenação da espacialidade na narrativa, como já demonstraram, entre outros F.K. 

Stanzel (perspectivismo e aperspectivismo), Helena Buescu (paisagem literária) ou Estela 

Vieira (interior narrativo), traz a marca de um determinado regime perceptivo. No caso 

da obra de Fontane, os espaços e os objectos parecem, ao mesmo tempo, esconder e 

apontar para a emergência de novas relações entre o humano e o não-humano, sugeridas 

pelo panorama cultural do seu tempo. Assim, tomando a noção de esconderijo (ou de 

velamento) como um dos princípios organizadores do romance de Fontane irei 

desenvolver estas questões. 

Nota biográfica: Inês Robalo é aluna de doutoramento em Estudos Comparatistas na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O seu projecto intitulado Reading 

Objects in late 19th Century Literature and Culture é financiado por uma bolsa da FCT 

(PD/BD/127929/2016), e desenvolvido sob a orientação das Professoras Doutoras Ângela 

Fernandes (U.Lisboa) e Donata Meneghelli (U.Bologna). É investigadora em formação 

do Centro de Estudos Comparatistas onde integra os “clusters” RIAL — Realidade e 

Imaginação nas Artes e na Literatura e Estética da Memória e das Emoções. Áreas de 

investigação: Literatura comparada, Estudos literários, Literatura de expressão alemã, 

Literatura e cultura oitocentista. 

 

Amândio Reis (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Título: Clarice e o Animal Autobiográfico 

Resumo: Propõe-se uma abordagem da zoopoética de Clarice Lispector que, em 

alternativa aos casos paradigmáticos encontrados no romance, como a barata de A Paixão 

Segundo G.H. ou os cavalos de Cidade Sitiada, privilegiará alguns textos identificados e 

publicados como crónicas e/ou contos. O estatuto genológico destas obras — marcadas 

pela efemeridade, pela concisão, pelo cariz biográfico, e, portanto, pela literalidade — 

permitirá uma exploração da prevalência da figura do animal na escrita de Clarice que se 

localizará ao mesmo tempo aquém e além do que tem sido pontualmente discutido como 

a sua “valência simbólica” (Carlos Mendes de Sousa) no seio da narrativa. Atentar-se-á, 

sobretudo, nos casos em que, ao nível do texto e da terminologia nele empregue, diversas 

figuras animais e diferentes nomes utilizados como referência ao termo generalizado 

“animal” entram em relação directa com o termo generalizado “coisa”. Assim, do animal 

no texto à animalidade do texto de Clarice, visto por sua vez como “coisa viva” ou “ser 



3  

vivo” (Hélène Cixous), procurar-se-á perceber de que forma a convocação do “animal 

autobiográfico” — na acepção de Derrida e para lá dela — cumpre nas crónicas de Clarice 

uma função poética e auto-figurativa que, em última análise, se prende com o que a autora 

talvez entenda como a vida da escrita. 

Nota biográfica: Amândio Reis obteve, pela Universidade de Lisboa, uma licenciatura 

em Estudos Portugueses e Lusófonos e um mestrado em Estudos Românicos com 

especialização em Literatura Portuguesa. Actualmente, aguarda provas de doutoramento. 

O seu projecto de tese, desenvolvido no âmbito do PhDComp — Programa Internacional 

FCT de Doutoramento em Estudos Comparatistas, intitula-se Writing the Unknown: 

Fiction, Reality, and the Supernatural in the Late-Nineteenth Century Short Story 

(Machado, James, Maupassant). Foi Investigador Visitante na Université Paris Diderot e 

colaborou como Professor Assistente na Licenciatura em Estudos Comparatistas da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É membro do Centro de Estudos 

Comparatistas (U. Lisboa), onde desenvolve investigação na área de Literatura 

Comparada, com especial incidência no conto e em outras formas breves, e nas relações 

entre literatura e cinema. 

 

Aleksandra Stokowiec (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Título: “I am simply calling it The Book”: from excess to an inexhaustible thing in Bruno 

Schulz 

Resumo: The work of Bruno Schulz displays a world of ever-changing forms — 

impossible to grasp or define — in which Joseph, the central narrator of Sanatorium 

Under the Sign of Hourglass, is left at pains to set the boundaries of not only himself but 

also the things that surround him. The attempts at objectifying reality, however, are 

doomed to fail. Confronted with the overabundance and mutability, Joseph chooses to 

rely on the only object that presents itself as stable: the Book. As an inexhaustible thing, 

coherent enough to challenge all others, it becomes his point of reference. This notion of 

a book as not only a support, but also measure of reality, will be further explored through 

the example of Schulz's own, famously lost manuscript, The Messiah, as well as works 

of other authors directly inspired by him. 

Nota biográfica: Aleksandra Stokowiec holds BA degrees in Cultural Studies (2014) and 

Art Criticism (2015) from Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland), and an MA 

degree in Comparative Studies (2017) from Jagiellonian University in Cracow (Poland). 

Her current research is focused on the movable devices in books – namely volvelles, 

flaps, and pop-ups – and their relation to textual practices of late-nineteenth and early- 

twentieth century. 

 

Anabela Mendes (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Título: O que elas se esforçaram por aqui chegar: o infinito bem das árvores e suas 

envolvências 

Resumo: Dou-me conta de que ando há anos em diálogo com árvores de que me fui 

abeirando e que antes não conhecia. Mantenho com elas um pulsar de contentamento e 

de ampla aprendizagem que me aconchega e em mim desperta a vontade de trazer sempre 

por perto essa presença, agora feita de física ausência, embora prevalecente em distância 

e em diversos lugares do planeta. Estamos sempre em viagem, elas e eu, sabendo em 

conjunto das nossas matrizes e metamorfoses cuja transformação continuamos a construir 
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já sem aquela visão nítida do primeiro encontro. Entre nós existe uma fidelidade 

inextinguível que se vai ajustando a cada relato e a cada apropriação, quando deixamos 

que nos escutem e nos damos em andamento. É o caso de A Vida das Coisas em que 

queremos participar como se estivéssemos a tatear as nossas almas onde mora este amor 

que quase se tornou quotidiano. 

Nota biográfica: Anabela Mendes (1951) é germanista e professora na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa. A partir de 2019 tornou-se investigadora independente. 

Desenvolve a sua actividade científica e ensaística nas áreas da Germanística, Estética e 

Filosofia da Arte, Ciência e Arte, Teoria e Dramaturgia Radiofónica, Artes Performativas, 

Viagens de Longo Curso. 

Como tradutora literária, desde 1972, tem dedicado o seu labor a obras de Arthur 

Schnitzler, Bertolt Brecht, Daniil Charms, Elfriede Jelinek, Frank Wedekind, Heiner 

Müller, Heinrich von Kleist, Ödo von Horváth, Patrick Süsskind, Peter Handke, Rainer 

Werner Fassbinder, Thea Dorn, Thomas Bernhard, Wassily Kandinsky. 

Como dramaturgista, autora de peças, assistente de encenação e encenadora tem 

trabalhado em estreita colaboração com diversos grupos de teatro universitário e 

profissional na criação de projectos artísticos em Lisboa, Berlim, Panjim (India) e Açores. 

Realiza actualmente um projecto, com outros investigadores, dedicado ao estudo das artes 

no Arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau), Intitulado Bijagós: Uma etnia de viver 

homeostático. 

Alguns dos livros que organizou: Qual o tempo e o movimento de uma elipse? — Estudos 

sobre Aby M. Warburg (UniEditora, 2012), Long-Distance Travels: Routes and 

Mappings (UniEditora, 2016), Prometeu e Fausto em Goethe e Pessoa e alguns mais — 

Cartografias dialogantes (Colibri, 2018), e Teatro e Tribunal — Vida e Labirinto 

(Colibri, 2018). 

 

José Bértolo (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

Título: “Coisas pequenas na natureza vasta”: Rinko Kawauchi e Naomi Kawase 

Resumo: Partilhando o género feminino e a nacionalidade japonesa, e pertencendo à 

mesma geração (uma nasceu em 1972, a outra em 1969), Rinko Kawauchi e Naomi 

Kawase são quase sempre apresentadas pelos críticos como praticantes de um estilo lírico 

e contemplativo. Para além de focar essa questão de ordem estilística, alguma crítica tem, 

ainda, sublinhado um substrato filosófico animista que caracteriza ambas as obras, e que 

se manifesta sobretudo no tratamento que as artistas japonesas dão ao mundo natural. Em 

foto-livros como Aila (2005), Cui Cui (2005) e Illuminance (2011), de Kawauchi, ou em 

filmes como Shara (2003), Still the Water (2014) e Vision (2018), de Kawase, os animais, 

as plantas e os elementos são alvos do mesmo olhar que toca aos seres humanos. Esta 

horizontalidade representacional pode verificar-se porque na base de ambas as obras 

reside uma cosmovisão segundo a qual animais, vegetais, minerais, e mesmo astros — 

“coisas pequenas na natureza vasta” (Kawauchi) —, existem profundamente interligados, 

sendo consubstanciais. Nesta apresentação, será meu objectivo específico atentar no 

modo como este fundo teórico-filosófico informa e, sobretudo, dá forma ao “estilo” lírico 

e contemplativo de Kawauchi e Kawase. 

Nota biográfica: José Bértolo termina o doutoramento em Estudos Comparatistas em 

2019, com uma tese intitulada Galeria de Retratos: Figuras da Espectralidade em 

Manoel de Oliveira e João Pedro Rodrigues. É investigador do Centro de Estudos 
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Comparatistas, onde desenvolve trabalho nas áreas dos estudos fílmicos e dos estudos 

interartes. É autor de Imagens em Fuga: Os Fantasmas de François Truffaut e de 

Sobreimpressões: Leituras de Filmes, ambos publicados pela Documenta, e organizou os 

volumes A Escrita do Cinema: Ensaios com Clara Rowland, e Morte e Espectralidade 

nas Artes e na Literatura com Fernando Guerreiro. 

 

António Carmo Gouveia (Universidade de Coimbra) 

Título: “Mandei-os desafrontar os arbustos”: encenações botânicas e fotografia de 

plantas em contexto colonial 

Resumo: A botânica como disciplina científica foi das poucas que ofereceu resistência 

ao primado da objetividade mecânica da fotografia, a partir da segunda metade do século 

XIX. Se a fotografia enquanto referência para a descrição de uma espécie não foi 

imediatamente aceite, não é no entanto incomum encontrar nos arquivos, coleções e 

publicações de instituições ligadas ao estudo das plantas fotografias de espécimes 

vegetais, na maioria inseridos em paisagens com diferentes formações naturais ou áreas 

de cultivo, e outras de exemplares isolados. Imagens ainda mais frequentes quando 

retratam territórios longínquos nas regiões tropicais, sobre as quais a dificuldade (e a 

curiosidade) de ver e mostrar era ainda mais premente. É sobre estas representações de 

plantas de uma determinada espécie, fotografadas nas ex-colónias portuguesas, que me 

irei deter. Nestas imagens é frequente que o fotógrafo-naturalista, nas suas deambulações 

pelo campo, recorra a um conjunto de mecanismos cenográficos e artificialização dos 

habitats, por forma o captar o aspeto geral e a isolar caracteres morfológicos da espécie 

em questão, num gesto semelhante ao da ilustração científica. E nas florestas de chuva ou 

desertos antigos o naturalista não está sozinho e com as plantas foram fotografados os 

homens e mulheres, normalmente invisíveis, que contribuíram para a acumulação e o 

crescimento do catálogo de biodiversidade da Terra. 

Nota biográfica: António Carmo Gouveia é investigador do Centro de Ecologia 

Funcional da Universidade de Coimbra, onde também colabora com a Cátedra UNESCO 

em Biodiversidade e Conservação. Até Junho de 2019, foi director do Jardim Botânico 

da Universidade de Coimbra. É doutorado em ecologia de plantas e tem trabalhado na 

área da comunicação e história da ciência. Recentemente, coordenou projectos de criação 

de documentários científicos (“No trilho dos naturalistas”), gestão e conservação de 

colecções biológicas (ex. cooperação com São Tomé e Príncipe) e coordenou a criação 

do primeiro projecto português na plataforma de ciência cidadã, Zooniverse, o projecto 

“Cartas da Natureza”. 

 

Teresa Castro (Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3) 

Título: Herbários, para que vos quero? Da taxinomia à expressão do movimento 

Resumo: Correspondendo a uma coleção de plantas secas e prensadas, cosidas ou coladas 

em papel e dispostas segundo uma determinada ordem, os herbários partilham com a 

prática da taxidermia uma série de características importantes. Para além da apropriação 

pontual das técnicas de conservação características do herbário pela taxidermia (da qual 

um exemplo importante é o “herbário de peixes” de Alexandre Rodriges Ferreira 

conservado na Universidade de Coimbra), ambas as práticas serviram, em particular a 

partir de finais do século XVIII, os projetos da taxonomia e da sistemática. No entanto, 

os herbários não partilham com a taxidermia a mesma obsessão pela imitação verosímil 
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e naturalista da impressão de vida que caracteriza essa prática a partir da segunda metade 

do século XIX e que justifica também a ideia dum “paradigma taxidérmico” dum certo 

cinema (animalista, etnográfico, exótico, de exploração, etc.). Esta diferença essencial 

aparece de forma muito clara quando nos confrontamos ao que alguns chamaram de 

“herbários cinematográficos”: estudos sobre o movimento das plantas, realizados nas 

primeiras décadas do século XX e que, ao insistirem sobre a gestualidade expressiva dos 

seres vegetais, entram em ruptura tanto com os herbários tradicionais, como com a prática 

da taxidermia. 

Nota biográfica: Teresa Castro é Professora associada em estudos cinematográficos na 

Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Uma parte importante da sua pesquisa recente 

tem-se concentrado sobre as relações entre cinema e animismo, tema sobre o qual se 

encontra neste momento a preparar uma monografia. No âmbito desta investigação, 

interessou-se em particular pela questão das formas de vida vegetais, tendo publicado 

recentemente “The Mediated Plant” (E-flux journal, Setembro 2019) e co-editado o livro 

colectivo Puissances du végétal et cinéma animiste. La vitalité révélée par la technique 

(Presses du Réel, no prelo). 

 

Ilda Teresa Castro (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas — Universidade Nova 

de Lisboa) 

Título: Herbarium (2014) 

Resumo: Em Maio de 2001 organizei dois herbários de flores, plantas e ervas medicinais 

e aromáticas. Foram recolhidas nos campos e margens dos caminhos ou pedidas nos 

albergues, mosteiros e sítios por onde passei, ao longo de cerca de 900 quilómetros 

percorridos a pé, entre os Pirenéus franceses e Fi(ni)sterra. A recolha, identificada no 

tempo e no espaço, procurou reunir plantas relacionadas com os lugares mas também com 

os usos que as gentes que encontrava lhes atribuíam. 

O primeiro herbário marca o início da viagem, em 21 de Maio de 2001, em Saint-Jean- 

Pied-de-Port. Aí, a alberguista Jeanine escolheu a urtiga por ser uma planta menosprezada 

mas plena de qualidades medicinais. As plantas com propriedades terapêuticas que me 

foram recomendadas pertencem ao primeiro herbário. Aqui, reporto o segundo herbário 

que iniciei no primeiro dia de marcha. Neste incluo o que eu própria identificava e 

recolhia nos campos. Tem início na travessia dos Pirenéus franceses, no dia 22 de Maio, 

também com uma urtiga aí recolhida, e termina no dia 7 de Junho, dezasseis dias depois. 

Passados cerca de treze anos, este é o aspecto destas plantas, flores e ervas, algumas já 

transformadas em pó, outras ainda coloridas. 

Nota biográfica: Ilda Teresa de Castro é artista, curadora e investigadora. Pós-

doutorada com o programa Paisagem e Mudança – Movimentos, um cruzamento entre 

os Estudos Críticos dos Valores Ambientais e Animais com o Filme, os Media Digitais 

e a Arte. Doutorada em Ciências da Comunicação/Cinema e Televisão, na FCSH, com 

uma tese sobre a participação do filme na sensibilização ecológica. Formada em Cinema 

na ESTC, e em Peritos em Arte na ESAD da FRESS, Lisboa.  

É autora de vários ensaios, dos livros Eu Animal − argumentos para uma mudança de 

paradigma – cinema e ecologia (2015); de uma trilogia sobre o Cinema Português: 

Animação Portuguesa, conversas com... (2004); Cineastas Portuguesas, conversas 

com... (2001); Curtas Metragens Portuguesas, conversas com... (1999) e do cartoon 

book Não Fazer Nada É que É Bom 1991-2004 (2005).  

Artista multidisciplinar, trabalha em desenho, fotografia, escultura, filme e música.  

Enquanto ecoartista desenvolve projectos multidisciplinares no domínio ecocritico, 
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ambiental e animal. É co-autora da ópera multimedia Descartes Nunca Viu Um Macaco 

(2017). Os seus ecofilmes e instalações têm sido exibidos em ecofestivais e 

ecoconferências: Amazónia, Panjim, Mexico City, Porto, Lisboa e Colares.  

É fundadora e editora da plataforma e revista online: ecomedia, ecocinema, ecocritica 

ANIMALIA VEGETALIA MINERALIA _ www.animaliavegetaliamineralia.org.  

Curadora de mostras e festivais de cinema e vídeo (1995-2005). Actualmente programa 

o EcoFestival LISBOA NATURA 2020. 

 

http://www.animaliavegetaliamineralia.org/
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