
CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO 
 
1ª Conferência Internacional sobre a Filosofia da Paisagem, Pensar a Paisagem no 
Antropoceno, promovida pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (CFUL) e a 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), tendo lugar na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa entre 6 e 8 de Novembro 2019. 
  
A Conferência Internacional sobre a Filosofia da Paisagem oferece-se como um lugar 
para pensar em conjunto sobre a Filosofia da Paisagem enquanto disciplina dialogante 
e interdisciplinar.  
  
Convidamos, assim, palestrantes que contribuam para pensar a paisagem e que 
pretendam confrontar-se com os seguintes campos temáticos: 
  
Teoria da Paisagem, Estética da Paisagem, Ética da Paisagem, Metafísica da Paisagem, 
Antropologia da Paisagem, Arquitectura da Paisagem e Política da Paisagem. 
 

 
  

PENSAR A PAISAGEM NO ANTROPOCENO 
  
Desde o início do novo milénio, a paisagem encontra-se cada vez mais, como conceito 
e tema, nos mais diversos ramos do saber. Já não se trata apenas de um uso poético, 
artístico, geográfico ou arquitectónico do conceito, mas de uma expansão de 
considerações que no seu todo podem ser compreendidos como um abrangente 
pensar da paisagem. 
  
O conceito de paisagem, que na história do Ocidente é primeiramente percebido por 
meio da pintura paisagista, e que é reivindicado por esta durante séculos, recebe no 
decorrer da industrialização e da formação do capitalismo como ideologia dominante 
um significado mais englobante. 
  
Com a noção crescente de destruição das aparências naturais e dos espaços vitais de 
outras formas de vida, através do progresso industrial e técnico, o cuidado pela 
paisagem, compreendido como um cuidado pela natureza, torna-se o centro dos 
movimentos de protecção da natureza e da protecção ambiental emergente. 
Simultaneamente, o conceito de paisagem como metáfora de uma relação moderna 
com o mundo, de uma moderna imagem do mundo, é acolhido na filosofia e surge no 
decorrer do século XX cada vez mais como um significante conceito filosófico. 



  
A Filosofia da Paisagem abre um campo em que se cruzam aspectos e métodos 
teóricos, estéticos, éticos, metafísicos, antropológicos, arquitectónicos e políticos que 
oferecem uma perspectiva sobre um actual e futuro cuidado pela Terra como uma 
biosfera até agora única e sempre singular. 
  
O conceito de paisagem é o ponto de partida de uma nova disciplina filosófica 
designada por Filosofia da Paisagem, que é aqui compreendida como um contributo 
para desconstruir o antropocentrismo sustentado no Antropoceno, isto é, desprendê-
lo da sua dinâmica catastrófica e abri-lo para outras necessidades. 
  
Mais informações em: https://philosophyoflandscape.com/  
  
Chamada de artigos: Janeiro 2019 
  
Envio de Resumos (entre 1200-1600 palavras em português ou inglês) até 31 de Maio 
2019 para philosophyoflandscape[at]gmail.com, junto com um currículo breve de 20 
linhas. 
  
Avaliação até 1 de Junho 2019 
  
(Em caso de aceitação) 
  
Entrega dos trabalhos completos (para uma apresentação de 20min) até 1 de 
Setembro, 2019 

https://philosophyoflandscape.com/

