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CONTEÚDOS:  

Módulo 0: Apresentação do Curso. 
01 – 07 Fev. Alfonso Dubois (UPV/EHU)

Módulo 1: A proposta alternativa a partir da abordagem de capacidades: 
08 – 14 Fev. conceitos e quadro de análise. Alfonso Dubois (UPV/EHU)

Módulo 2: Uma hermenêutica feminista das epistemologias do Sul e o  
15 – 21 Fev. cuidado com a vida. Teresa Cunha (Centro de Estudos Sociais  
 da Universidade de Coimbra)  
 
Módulo 3: Propostas feministas para a despatriarcalização e  
22 – 28 Fev. descolonização dos territórios e em favor darede da  
 vida. Ecofeminismo.  
 Yolanda Jubeto e Mertxe Larrañaga (UPV/EHU) 

Módulo 4:  Conflito e alternativas de vida. Elementos para a construção
01 – 07 Mar. da paz. María Oianguren (Gernika Gogoratuz)

Módulo 5: Construindo Poder Político: Lições aprendidas dos Territórios em 
08 – 14 Mar. Conflito. Jokin Alberdi (Gernika Gogoratuz; UPV/EHU)

Módulo 6: O assalto do poder corporativo aos territórios. Elementos-chave
15 – 21 Mar. para uma resistência popular frente aos megaprojectos.  
 Gonzalo Fernández (OMAL)

Módulo 7: Elementos-chave da análise no contexto colombiano. 
22 – 28 Mar. Miguel Espinosa (Universidade de Tolima), Octavio Villa Pelaez  
 (Universidade da Amazónia) y Emérita Cuellar (Gernika   
Gogoratuz)

Módulo 8: Elementos-chave da análise no contexto moçambicano. 
29 Mar – 04 Abr. Isabel Casimiro (Universidade Eduardo Mondlane) e 
 Vasco  Coelho (Gernika Gogoratuz) 

Módulo 9:  Elementos-chave da análise no contexto basco. 
05 – 11 Abr. Xabier Arana Eiguren (Gernika Gogoratuz) 

CURSO ONLINE INTERNACIONAL 

TERRITÓRIOS EM CONFLITO 
Construindo alternativas, visões partilhadas e processos colectivos 

Todas as sociedades têm capacidades de conviver e tomar as suas próprias decisões 
sobre o seu território e o seu futuro.  No entanto, a acção transacional e a existência de 
um sistema de relações de poder ao seu serviço, dificultam o processo de apropriação e 
empoderamento colectivo necessário para alcançar uma vida melhor para todas e todos. 

Este curso internacional oferece ferramentas para analisar os avanços e as dificuldades na 
busca de projetos próprios alternativos nos diferentes territórios. Não se trata de oferecer 
propostas concretas, mas sim de acompanhar a todos aqueles e aquelas que resistem e 
lutam para construir alternativas de vida sustentáveis com o planeta. 

Com base no estudo, nas práticas e nas experiências levadas a cabo em cinco territórios 
distintos (Cabo Delgado e Maputo em Moçambique; Cajamarca/Tolima e Caquetá na 
Colômbia; Urdaibai no País Basco), activistas e intelectuais de várias organizações 
sociais, centros de investigação e universidades, propõem-se explorar a complexidade 
dos processos de mudança que aí decorrem. O Curso recorre à revisão de elementos 
conceptuais críticos do sistema hegemónico e analisa as práticas alternativas presentes 
nos territórios. Além desses objetivos de formação, este curso tem como objetivo relacionar 
as nossas lutas locais ao contexto global e gerar espaços e redes de solidariedade 
internacional. Em suma, através deste espaço de formação avançada online queremos 
também conectar territórios, pessoas, discursos e alternativas.

DIRIGIDO A: a estudantes, activistas, professoras/es que se interessam por as 
questões relacionadas com os impactos do extractivismo capitalista nas sociedades 
e também os projectos alternativos de vida que estão a ser gerados nos territórios.
LÍNGUAS: Português / Espanhol / Basco 
DURAÇÃO DO CURSO:  De 01/02/2021 a 11/04/2021 (10 semanas / 60 horas) 
INSCRIÇÃO: Até ao dia 27/12/2020. Curso gratuito / Vagas limitadas. 
AS INSCRIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE DEVEM SER ENVIADAS PARA O COORDENADOR 
EXECUTIVO DO CURSO: Vasco Coelho vasco.coelho@gernikagogoratuz.org
MATERIAIS:  Para cada módulo ficarão disponíveis vários materiais de leitura e 
audiovisuais. Haverá um fórum aberto para interacção com professoras/es e 
outras/os participantes e a avaliação será feita através de uma plataforma eGelapi 
do eCampus da Universidade do País Basco.
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