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Visões apocalípticas e crítica do humano 

no poeta da natureza 

 

Editores 

Prof. Franco D’Intino, Dipartimento di studi europei americani e interculturali, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia.   

 

Prof. Patrizio Ceccagnoli, Department of French, Francophone and Italian Studies, The 

University of Kansas, USA. 

 

 

Aludindo a uma projetada, mas nunca realizada Lettera a un giovane del 20º secolo, num 

excerto de Zibaldone escrito em Recanati na primavera de 1827, Giacomo Leopardi 

define a civilização como a “grande aliança dos seres inteligentes contra a natureza e 

contra as coisas não inteligentes” (Zib. 4280). Por um lado, Leopardi concebe a 

civilização como uma força imparável e colonizadora; por outro, na Ginestra, a aliança 

dos homens, ou seja, os “seres inteligentes”, contra uma natureza que assume as feições 

ameaçadoras e destrutivas do vulcão, parece delinear-se como uma espécie de resistência 

passiva do mais fraco (o Homem) contra o mais forte (o vulcão), do mesmo modo que é o 

Islandês das Operette morali a sucumbir à Natureza personificada, e não o contrário.  

 

 

Leopardi vive no alvor da era geológica que há algumas décadas se começou a chamar 

“Antropoceno”, termo que designa a época geocronológica atual, dominada pela 

atividade do ser humano, que é cada vez mais o agente central das alterações climáticas e 

ambientais. Nas Operette, o mundo é imaginado antes e depois do Homem, numa 

perspetiva não-antropocêntrica, quer cosmogónica (Frammento apocrifo), quer pós-

apocalíptica (Dialogo di un folletto e di uno gnomo). Leopardi dramatiza as 

consequências metafisicas da revolução copernicana (Il Copernico). Na base desta 

superação do antropocentrismo, qual é então o papel da humanidade na cosmologia 

leopardiana e como são definidas as relações entre o humano e o não humano? 

 

Se o antropocentrismo, ridicularizado por Leopardi, foi uma tendência comum às 

principais posições filosóficas do mundo ocidental, a ponto de ainda hoje caracterizar a 

civilização contemporânea global, e tendo como consequência a antropização do 

ambiente, o antropomorfismo e as suas encarnações retóricas (personificação, 

prosopopeia, apóstrofe) foram transcuradas por um longo período por serem vistas como 

uma modalidade de representação desatualizada, até que, recentemente, a ecocrítica, na 

fronteira entre ecologia e crítica literária, voltou a explorar a relação entre o humano e o 

não humano sob uma perspetiva diferente. 

 



Como defende Bryan L. Moore, no seu estudo Ecology and Literature – um título que 

inverte intencionalmente a ordem das palavras no texto fundador de Ecocriticism: 

Literature and Ecology, de William Rueckert – o antropomorfismo não é sempre 

sinónimo de antropocentrismo, mas, pelo contrário, dá voz a quem não a teria. 

Neste volume da revista, pretende-se fazer uma recolha atempada e atualizada de uma 

série de estudos que, com base em diversas abordagens disciplinares, trate, no âmbito da 

obra de Leopardi, a crítica do antropocentrismo, o uso do antropomorfismo e o 

imaginário apocalíptico na era que o autor já denominava “idade das máquinas”. 

Possíveis temas e/ou palavras-chave: 

Romantismo, antropocentrismo, antropomorfismo, personificação, ecocrítica, animal 

studies, humano, não humano e pós-humano 

 

 

Em particular: 

 uma redefinição do Romantismo italiano, entre nostalgias reacionárias e crítica da 

modernidade em diálogo com o debate sobre o pós-humano; 

 a representação da relação com a natureza na escrita de Leopardi entre 

idealizações elegíacas da paisagem e meditações sobre os perigos ambientais para 

o Homem; 

 perspetivas ecológicas e visões apocalípticas na obra de Leopardi; 

 a tensão entre a crítica do antropocentrismo e a tendência para o antropomorfismo 

em Leopardi; 

 a relação entre o Homem e o ambiente a nível dos dispositivos formais usados por 

Leonardi (apóstrofes, personificações, prosopopeias, metáforas, etc.); 

 a polarização entre humano e não humano, natural e artificial, antigo e moderno 

na perspetiva ecocrítica; 

 dimensões e focalizações alotrópicas e o papel dos animais na obra de Leopardi. 

 

 
 

Os abstracts devem ser enviados impreterivelmente até 30 de abril 2018 para o e-mail 

rivistacostellazioni@gmail.com 

 

Extensão máxima dos artigos: 40. 000 caracteres, incluindo espaços. 

 

Línguas aceites: francês, inglês, italiano, português, espanhol, alemão. 

 

Costellazioni respeita a regulamentação do ANVUR e adota um sistema de double blind 

peer review. 
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