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Possui Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas - Estudos Portugueses (2005), 

Mestrado (2009) e Doutoramento (2014) em Estudos Comparatistas, todos pela Universidade 

de Lisboa. No âmbito do Doutoramento, no qual trabalhou a questão do orientalismo em 

Camilo Pessanha, Fernando Pessoa e outros poetas, recebeu bolsa da agência do estado 

português Fundação para a Ciência e Tecnologia (2009-2013) e realizou estágio de pesquisa 

na Universidade de Wisconsin-Madison (E.U.A.). Atuou como docente na Faculdade de 

Letras da U.L. e nesta instituição foi membro integrado do Centro de Estudos Comparatistas 

(2009-2014), bem como membro colaborador do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e 

Europeias (2007-2013) e do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (2007). Pós-

doutorado, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, acerca da 

representação de Goa e de Macau na Literatura de língua Portuguesa do século XX, 

desenvolvido nos anos de 2014-2015 na área de Estudos Comparados de Literaturas de 

Língua Portuguesa na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo, onde atua como docente na pós-graduação e na extensão universitária. Trabalha 

nas áreas de Literatura Portuguesa e de Literatura Comparada. No momento, tem os seguintes 

interesses de pesquisa: literatura portuguesa do Fim-de-século ao Modernismo, poesia em 

língua portuguesa do século XX, Oriente e orientalismo na literatura portuguesa e literaturas 

de Moçambique, Goa, Macau e Timor em língua portuguesa. Nestes campos publicou artigos 

e preparou volumes de ensaios, dossiês temáticos em revistas e uma antologia temática. 

Organizou ainda eventos científicos internacionais em Portugal e no Brasil. Autor do livro de 

poesia "Voltas do Purgatório" (Lisboa: Língua Morta, 2015), tem poemas dispersos em 

revistas literárias, em papel e na rede. (Fonte: Currículo Lattes)  

 

 


