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Chamada de trabalhos 
 

V Jornadas Internacionais José Saramago da Universidade de Vigo  
“Escrevo para compreender” (Saramago) 

 
Em linha e ao vivo (neste caso, se a pandemia não o impedir de todo) 

17-18 de dezembro de 2020 
 
 

José Saramago deixou-nos um legado intelectual e literário que envolve domínios tão 
diferentes, mas complementares, como a literatura, a arte em geral, a filosofia, a política, a 
economia, a ciência e a religião. A universalidade das ideias, das ações e das palavras de 
Saramago serão tão mais universais quanto mais as fizermos ecoar e atuar no nosso mundo. 
Não basta dizer que a arte e, em particular, a literatura podem contribuir para a defesa da 
liberdade, da igualdade, dos direitos humanos e do meio ambiente. Os grandes problemas do 
nosso tempo são também as grandes questões da (grande) literatura e da (grande) arte 
contemporâneas, que, de diferentes modos, se propõem (re)desenhar novos ou renovados 
paradigmas para o ser humano, dentro da (des)ordem da natureza e do ambiente.  

 
A obra, o pensamento e o ativismo de Saramago fornecem múltiplas e impressivas 

representações do nosso mundo e propõem diferentes respostas aos problemas que 
enfrentamos (conflitos sociais, económicos, políticos e ecológicos, nomeadamente, muito em 
particular, impasses e questões como a migração ou as ideologias neoliberal, especista, sexista, 
homófoba, xenófoba, etc.).  

 
Nesta quinta edição das V Jornadas Internacionais José Saramago da Universidade de 

Vigo — “Escrevo para compreender”, continuaremos a explorar as grandes linhas temáticas 
tratadas nos anos anteriores (adaptadas ao presente contexto de crise global): 

− As atuais crises climática, sanitária / pandémica, política e humanitária. 
− Política e economia no passado e na atualidade. 
− A constituição do sistema democrático e económico. 
− Ética, igualdade e justiça social, particularmente no contexto da Carta Universal de 

Deveres e Obrigações dos Seres Humanos. 
− O(s) ser(es) humano(s), a biologia e a(s) cultura(s). 
− Literatura e arte como criação, pensamento e ativismo. 
− Literatura e Filosofia, História, Antropologia, Religião, Política, etc. 
− Educação e ensino. 
 

 
“O ser humano não deve contentar-se com o papel do observador.  

Tem responsabilidade perante o mundo, tem de actuar, intervir”  
(José Saramago, 1987)  

http://catedrasaramago.webs.uvigo.gal/
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Questões técnicas: 
 

Agradecemos o envio de 

− Um resumo em formato Word/Open Office, com um máximo de 500 palavras 
(incluindo bibliografia e palavras-chave). 

− Uma breve biobibliografia (máximo 100 palavras). 

Data-limite: 25 de novembro de 2020. Endereço: carlosnogueira@uvigo.es. 

A organização entrará em contacto com os(as) autores(as) das propostas até ao dia 30 
de novembro. 

As comunicações, com um máximo de 20 minutos de duração, poderão ser 
apresentadas em português, galego ou espanhol. O processo de publicação dos textos iniciar-
se-á um mês após as Jornadas. 

Não há taxa de inscrição. 

 
 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Burghard Baltrusch 

Carlos Nogueira 
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