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Nota de abertura

Entre 2013 e 2018, o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa organizou 
uma série de Seminários do Fim do Mundo. Durante vinte e quatro sessões, falou-se 
sobre a representação e o imaginário da catástrofe, o cancelamento do tempo, a ruína 
das civilizações, o desaparecimento da existência humana; convocaram-se perspecti-
vas artísticas, filosóficas, teológicas, políticas; interrogaram-se poemas, filmes, ban-
das desenhadas, videojogos. Após um ano de intervalo (ou um descanso sabático…), 
urgia regressar a todas essas questões – para pensar o seu reverso.

Se a História humana regista tantas formas de destruição e esquecimento, se o 
fim é uma ameaça insistente e plural, de que modo(s), pelo contrário, se pode salvar 
o mundo? Que palavras, gestos e acções permitem enfrentar a catástrofe e o aniqui-
lamento? Como podem as artes inventar modelos de resistência, resgatar memórias, 
inaugurar um novo universo? E, finalmente: por que razão deve o mundo ser salvo? 
Para responder, o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa organiza, desde 
Novembro de 2020 (em plena segunda vaga da pandemia de Covid-19), os Seminários 
da Salvação do Mundo, realizados on-line e transmitidos pelo youtube. Os libretos 
Materiais para a Salvação do Mundo publicam textos resultantes desses seminários 
abertos, ou afins. 

Neste volume, Fátima Outeirinho revisita o universo da literatura de viagens, de 
que é especialista, considerando os modos como o viajante dialoga com o Outro, as 
comunidades, os imaginários locais e transnacionais, e mostrando, pela leitura de 
obras de Olivier Rolin, que habitar o mundo é uma tarefa ética e um dever de memória, 
mesmo – ou sobretudo – quando a memória é dolorosa; José Eduardo Reis aproxima 
as linguagens da física e do zen, do romance e da escultura, da poesia e do activismo, 
para contrapor à inevitável entropia uma concepção de ordem, uma possibilidade de 
“salvação geral do ser” através da consciência, e lê nas obras de Homero, Ferreira 
de Castro e Ana Luísa Amaral, uma resposta da arte ao horror, uma procura da paz 
em tempos de guerra; por fim, Mathilde Ferreira Neves cruza escrita autobiográfica, 
uma interpretação da curta-metragem de Marguerite Duras Les Mains négatives e a 
observação da arte rupestre, expondo como, contra a doença, a violência e a injustiça 
política, pinturas pré-históricas ou filmes ensinam uma arte da resistência, agora e 
sempre, “com um fulgor que advém de sobrevivências milenares”.
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