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Objectivos do módulo 

1.- Conhecer os fundamentos da abordagem das capacidades como 

proposta alternativa. 

2.- Compreender a categoria de capacidades colectivas e a sua 

aplicação ao estudo dos territórios. 

3.- Garantir um quadro geral para analisar os processos de mudança no 

território. 

 

Síntese do módulo 

Este primeiro módulo é o mais teórico e pode exigir uma atenção 

especial. Está dividido em duas partes: a) a primeira apresenta os 

conceitos-chave para elaborar a alternativa; b) a segunda oferece um 

quadro de análise para tentar entender a dinâmica dos processos de 

mudança.  

Afirmar que estamos perante uma proposta alternativa supõe, em 

primeiro lugar, que esta terá necessariamente um conteúdo normativo 

importante; ou seja, os seus objetivos formulam-se em termos de 

construção de uma sociedade mais justa. Em segundo lugar, cumprir este 

objetivo obriga-nos a considerar a mudança como uma exigência 

inevitável. E, por último, a proposta tem que ser operacional, ou seja, tem 

que ser capaz de trazer as ideias para a realidade; o objetivo é alcançar 

um impacto eficaz, promovendo processos de mudança. 

A partir destas referências do que deve ser uma proposta alternativa, este 

módulo oferece as ferramentas teóricas para: i) formular uma visão 

alternativa; ii) analisar a realidade deste ponto de vista; e, iii) intervir na 

mudança dessa realidade. 

Ressalta-se a importância da dimensão colectiva, visto que o que está 

em jogo é a mudança de estruturas: a aventura central da alternativa é 

promover processos de mudança nas instituições, nos valores e nas 
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atitudes. As estruturas sociais, políticas e económicas das sociedades 

constituem-se como uma referência fundamental. Nestas encontram-se, 

não só as forças que operam, as ligações que estabelecem a correlação 

entre elas, mas também os modelos tácitos ou explícitos de valores, 

atitudes e crenças. 

É necessário compreender as dinâmicas que conduzem à mudança, o 

que implica conhecer o funcionamento das instituições, tanto as formais 

como as informais, e isso requer estudar não só as relações que existem 

entre as pessoas, grupos e, em geral, todos os atores que acuam na 

comunidade, mas também ter presente o contexto em que tudo isto 

acontece. 

É por isso que a análise se concentra em territórios ou espaços locais 

concretos onde existe uma combinação complexa de história, cultura, 

geografia, recursos, conhecimento e instituições. Ao apontar os espaços 

locais como lugares onde existem possibilidades de construir projectos 

comuns, não se propõe uma resposta isolacionista. Pelo contrário, implica 

compreender as relações com os restantes níveis ascendentes dentro dos 

estados ou regiões e, inclusive, como um lugar ideal para pensar a 

construção de uma globalização diferente, mais equitativa e humana, 

ao mesmo tempo que o local permite redescobrir o sentido do território 

e da comunidade. 

Por último, uma linha central do módulo é compreender a ligação entre 

as capacidades individuais e a dimensão colectiva, ou seja, as 

capacidades colectivas da sociedade. Há uma tendência para vê-las 

como dimensões separadas, em que cada uma trabalha por conta 

própria e que só se cruzam em determinadas ocasiões. Mas, pelo 

contrário, os seres humanos existem através das relações e não entram 

no mundo como agentes independentes, autónomos e auto-suficientes, 

tal como preconiza o pensamento neoliberal e muito do liberalismo 

tradicional. O feminismo enfatizou a importância desta abordagem 

relacional. Prestar atenção às relações entre as pessoas chama a 

atenção para o funcionamento do poder e as maneiras pelas quais 

factores como raça, género, deficiência e outros reduzem ou impedem 

o empoderamento das pessoas e, portanto, a sua agência. Ao mudar o 

foco dos indivíduos como tais para os indivíduos através das suas 

relações, surgem novas possibilidades para a teoria e a política. 
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Tarefas dos/das estudantes 

i) Leitura atenta do texto e fazer uma síntese ou um comentário 

sobre os aspectos que consideram mais interessantes. 

ii) Responder às perguntas que se formulam. 

iii) Participar no fórum de debate. 

 

Cronograma indicativo 

O módulo tem uma duração de sete dias, de 8 a 14 de Fevereiro de 2021, 

com uma carga horária total de seis horas. Embora a disponibilidade de 

tempo seja muito diferente para cada pessoa, a título de orientação, 

propõe-se a seguinte distribuição de tempo com uma hora de 

dedicação por dia: 

08/02/21 

Segunda-

feira 

09/02/21 

Terça-

feira 

10/02/21 

Quarta-feira 

11/02/21 

Quinta-

feira 

12/02/21 

Sexta-

feira 

13/02/21 

Sábado 

14/02/21 

Domingo 

 

- Leitura guia 

didáctico 

 

- 

Visionamento 

vídeos de 

apresentação 

do módulo 1 

 

- Leitura 1ª 

parte texto 

(pp. 25-46) 

 

- Leitura 

2ª parte 

texto (pp. 

47-63) 

 

- 

Abertura 

1ª 

pergunta 

fórum:  

 

- Nova leitura 

do texto. 

Esclarecimento 

de dúvidas 

com professor  

 

- Participar 1ª 

pergunta do 

fórum 

 

 

 

- 

Participar 

1ª 

pergunta 

do fórum 

 

- Fazer 

um 

esquema 

pessoal 

do texto. 

 

 

 

- Abertura 

2ª 

pergunta 

fórum:  

 

- 

Responder 

ao teste 

 

- 

Participar 

2ª 

pergunta 

do fórum 

 

- 

Responder 

ao teste 

 

- Revisão 

recursos 

web e 

outros 

materiais 

de apoio 

 

 

- 

Responder 

ao teste 

 

- Fecho 

do 

módulo 
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Texto-base em português 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-1-POR.pdf  

 

Recursos WEB 

A duração actual do curso não permite trabalhar com mais documentos 

do que o texto, mas para consultas futuras sugerimos alguns recursos da 

web com conteúdos directamente relacionados com este módulo. 

 

1. ALBOAN Projecto COMPARTE 

O projecto COMPARTE é um espaço de reflexão e trabalho em rede que 

funciona desde 2011, com o propósito de construir alternativas sócio-

económicas, através da geração de conhecimento a partir da prática, 

isto é, dos processos económico-produtivos que as suas organizações-

membro estão a desenvolver. É integrado pela ALBOAN, uma 

organização não governamental com sede no País Basco, e quinze 

organizações sociais da América Latina, a maioria das quais a 

desenvolver empreendimentos produtivos em áreas rurais. 

Oferece um blog (http://desarrollo-alternativo.org/) onde se partilha 

informação, conhecimentos e experiências entre as pessoas e as 

organizações que se comprometem a construir alternativas ao 

desenvolvimento dominante e a adquirir hábitos de vida coerentes com 

o desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

Um aspecto relevante da actividade da rede é o processo que se seguiu 

da reflexão conjunta. A partir das experiências de cada projecto,  

construíram um quadro de referência para a análise daquilo que 

consideram que deveria ser a alternativa ao desenvolvimento actual. Tal 

como o manifestam nas suas publicações, elaboram o seu pensamento 

a partir da preocupação com a mudança e com base no 

desenvolvimento das capacidades. Destacam-se especialmente os 

seguintes documentos:  

 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-1-POR.pdf
http://desarrollo-alternativo.org/
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El desarrollo de capacidades como estrategia de cambio Una 

experiencia colectiva de búsqueda de alternativas. 2016 

https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaci

ones/el-desarrollo-de-capacidades-como-estrategia-de-cambio 

 

El desarrollo alternativo por el que trabajamos: aprendizajes desde 

la experiencia.  

https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaci

ones/el-desarrollo-alternativo-por-el-que-trabajamos 

 

Enfocando la participación desde lo local. 

https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaci

ones/enfocando-la-participacion-desde-lo-local 

 

 

2. Instituto de Investigação e Desenvolvimento (NITLAPAN)  

www.nitlapan.org.ni 

 

É um instituto da Universidade Centro-americana de Manágua, 

Nicarágua, que trabalha com e para a população com menos 

oportunidades, através da geração de conhecimentos e formação para 

a transmissão geracional, o fortalecimento de capacidades, a 

promoção de serviços financeiros e não financeiros, e a autogestão de 

processos de mudanças sócio-económicas, políticas e culturais, nos 

territórios onde estão presentes. Define a sua visão da seguinte maneira: 

ser líder na geração de conhecimento e na inovação para o 

desenvolvimento das capacidades individuais e colectivas de mulheres, 

jovens e homens de sectores vulneráveis em comunidades rurais e 

indígenas para gerar mudanças nas suas vidas e no território, assumindo 

a equidade de género, o pluriculturalismo e a sustentabilidade 

ambiental. 

 

É necessário destacar o esforço de elaboração teórica que realizaram e 

que se reflecte nas seguintes publicações:  

 

 

https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/el-desarrollo-de-capacidades-como-estrategia-de-cambio
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/el-desarrollo-de-capacidades-como-estrategia-de-cambio
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/el-desarrollo-alternativo-por-el-que-trabajamos
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/el-desarrollo-alternativo-por-el-que-trabajamos
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/enfocando-la-participacion-desde-lo-local
https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/investigaciones/enfocando-la-participacion-desde-lo-local
http://www.nitlapan.org.ni/
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Miguel Alemán, Johan Bastiaensen, Selmira Flores, Griet Steel, 

Carlos Sosa y Silvia Martínez; Territorio, actores y estrategias de 

desarrollo. Managua:  Nitlapan-UCA, 2011 46 p.: il. (Cuaderno de 

Investigación No. 40) 

Johan Bastiaensen, Pierre Merlet, Marc Craps, Tom De Herdt, 

Selmira Flores, Frédéric Huybrechs, René Mendoza Vidaurre, Griet 

Steel, Gert Van Hecken (2015); Agencia en territorios humanos 

rurales: una perspectiva socio-constructivista En: Johan 

Bastiaensen, Pierre Merlet, Selmira Flores (Eds.); Rutas de desarrollo 

en territorios humanos: las dinámicas de la vía láctea en Nicaragua 

1a ed. Managua UCA Publicaciones, 2015 Cap. 1.1 pp.21-64. En: 

https://drive.google.com/file/d/1zDN3hRmP9FX9Qwi8gDNcVo82T

C8cjkhF/view 

 

3. Recursos de Desenvolvimento Humano Local Sustentável 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ 

 

É uma iniciativa do Instituto Hegoa, da Universidade do País Basco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea. O Portal de Desenvolvimento Humano Local 

pretende recolher a riqueza de contribuições, teóricas e práticas, que se 

têm vindo a produzir nesta linha. Oferece: documentos (artigos, livros e 

relatórios); recursos de formação (cursos descarregáveis, manuais de 

capacitação, diccionário); recursos de páginas web; e material 

audiovisual. Cada elemento disponível é acompanhado por uma folha 

indicativa do seu conteúdo. Igualmente, cada elemento é indexado por 

palavras-chave, o que permite a busca de acordo com os interesses da 

pessoa solicitante. 

De maneira especial, para quem tiver interesse em aprofundar a 

abordagem das capacidades e do desenvolvimento humano, 

recomenda-se o Curso sobre Desenvolvimento Humano Local 

(http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/93). 

https://drive.google.com/file/d/1zDN3hRmP9FX9Qwi8gDNcVo82TC8cjkhF/view
https://drive.google.com/file/d/1zDN3hRmP9FX9Qwi8gDNcVo82TC8cjkhF/view
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/93

