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APRESENTAÇÃO: 
 

Afigurando-se como um paradigma transdisciplinar cada vez mais difundido, o Pós-
Humanismo Crítico tem florescido a partir do conjunto de desafios cruciais que hoje se 
colocam ao humanismo, à humanidade e ao humano. Tais elementos prementes abarcam um 
amplo espectro de desenvolvimentos, tais como as culturas tecnológicas, os desafios de uma 
economia global, o iminente desastre ambiental, o avanço da digitalização, a ascensão da 
biomédica e, particularmente, a erosão das demarcações convencionais entre o humano e o 
não-humano. 

Cada vez mais, a perspetiva normativa de cariz antropocêntrico está a ser substituída 
por uma abordagem mais relacional, em que a relação sujeito-objeto é vista como emergindo 
de um processo coconstitutivo. Na medida em que esta mudança radical solicita modos 
alternativos para pensar a humanidade e seus ambientes, a presente conferência visa 
contextualizar as implicações culturais e filosóficas de tais desenvolvimentos, procurando 
testar a hipótese segundo a qual o descentramento do humano, patente no pós-humanismo, 
proporciona um paradigma renovado que nos fala instigantemente do presente imediato e 
dos futuros iminentes. 

Tomando em linha de conta contribuições teóricas de diversos académicos pós-
humanistas, como Rosi Braidotti, Donna Haraway, Bruno Latour ou Stefan Herbrechter, o 
objetivo principal da conferência é refletir sobre cenários alternativos e emergentes em torno 
do humano, do não-humano e do pós-humano.  

A Conferência Internacional PÓS-HUM3NO. Entrelaçamentos e Intersecções num 
Mundo Pós-Humano constitui uma iniciativa conjunta, organizada pelos seguintes centros de 
investigação: CEComp (Universidade de Lisboa), CEHUM (Universidade do Minho) e ILCML 
(Universidade do Porto). 

 

ORADORES CONVIDADOS: 

·       Carlo Salzani (Research Fellow at the Messerli Research Institute, Vienna) 

·       Manuela Rossini (Independent Scholar) 

·       Stefan Herbrechter (Universität Heidelberg) 

 
 
 
QUESTÕES: 

Convidamos os participantes a considerar e a refletir sobre as seguintes questões e desafios: 

· Num mundo cada vez mais complexo que prima pelos entrelaçamentos e intersecções, 
quais as vantagens da teoria crítica pós-humanista e de que forma poderão as suas 



ferramentas analíticas ajudar-nos a refletir mais profundamente sobre os desafios 
ontológicos e epistemológicos levantados pela denominada viragem pós-humana? 

· Quais as consequências éticas e políticas que resultam de uma abordagem ecocrítica 
em torno de entidades, atores e agentes não-humanos? 

· De que forma a literatura, o cinema e as artes potenciam uma viragem para uma 
perspetiva pós-antropocêntrica e pós-dualista do conceito do sujeito e de que forma tal 
abordagem é capaz de oferecer um questionamento da centralidade do humano? 

· De que forma o pós-humanismo se revela capaz de iluminar a fronteira entre humano 
e máquina? Quais as consequências filosóficas para a compreensão da condição pós-
humana à luz da presente era tecnológica? 

 
SUBMISSÃO DE PROPOSTAS: 
 
Convidamos todos os investigadores interessados a submeter propostas para a Conferência 
Internacional PÓS-HUM3NO. Entrelaçamentos e Intersecções num Mundo Pós-Humano. 
Admitem-se propostas que abordam as seguintes linhas temáticas: 
 
• Pós-Humanismo Crítico e Pós-Humanidades; 
• A Viragem Pós-Humana e o Multi-Especismo; 
• Ecocrítica e estudos ambientais; 
• Estudos dos Animais e Zoopoética; 
• Imaginação Pós-Humanista (artes, literatura, banda desenhada, cinema); 
• Pós-Humanismo, post-body and post-living/Pós-Humanismo e um mundo pós-vida; 
•            Entidades Pós-Humanas numa Condição Pós-Humana (corpos & tecnologia, 

interacções entre humano e não-humano, orgânico e inorgânico);  
• Pós-Humanismo, género e sexualidade; 
• Pós-Humanismo e psicanálise. 
 
 
RESUMOS: 
Os resumos deverão ser enviados para o seguinte endereço electrónico: 
posthum3n.ilcml@gmail.com 
 
As propostas submetidas serão avaliadas pela Organização.  
Línguas admitidas: As propostas poderão ser redigidas em Português, Inglês e Francês. 
 
Formato do texto: Ficheiro MS Word (letra: 12-point Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento duplo). Extensão do resumo: entre 200-300 palavras, com a inclusão de 3-5 
palavras-chave e pelo menos 3 referências bibliográficas. 
 
 



DATAS RELEVANTES: 
 
• Data-limite para a submissão do resumo: 20 de julho de 2022. 
• Notificação da aceitação da proposta enviada: 30 de julho de 2022. 
•            Data-limite para a inscrição: 1 de outubro de 2022. 
• Divulgação do programa provisório: 30 de setembro de 2022. 
• Divulgação do programa definitivo: 30 de outubro de 2022. 

• Conferência Internacional PÓS-HUM3NO. Entrelaçamentos e Intersecções num 
Mundo Pós-Humano: 17-18 de novembro de 2022. 

 
 
TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
 
Todos os interessados deverão proceder à respetiva inscrição. Prazo para a inscrição 
antecipada: 8 de setembro de 2022 (80€). A inscrição normal poderá fazer-se até 1 de 
outubro de 2022 (100€). O pagamento deve ser feito através da plataforma: 
https://www.letras.up.pt/si/events  
 
 
 
COMISSÃO CIENTÍFICA: 
 
Cândido Oliveira Martins (Universidade Católica Portuguesa) 
Isabel Cristina Mateus (Universidade do Minho) 
Helena Pires (Universidade do Minho) 
Sérgio Guimarães de Sousa (Universidade do Minho) 
Chiara Mengozzi (Universidade Charles, Praga)  
Simona Micali (Università di Siena, Itália)  
 
 
 
ORGANIZAÇÃO: 
 
Cristina Álvares (CEHUM, Univ. Minho)  
Lígia Bernardino (ILCML, Univ. Porto) 
Marinela Freitas (ILCML, Univ. Porto) 
Ricardo Gil Soeiro (CEComp, Univ. Lisboa) 

 

 


