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Objetivos do módulo 

1.- Reflectir criticamente sobre o conflito e a construção da paz.  

2.- Analisar definições e categorias para compreender a vida como 

prática emancipadora. 

3.- Dispor de ferramentas para a transformação dos conflitos e a 

construção de alternativas de vida. 

 

Síntese do módulo 

O objetivo deste módulo centra o seu quadro analítico a partir dos 

estudos pela paz e os conflitos, especialmente no que se refere ao âmbito 

do conhecimento para compreender o mundo e entender a vida como 

prática emancipadora. 

Na primeira parte do módulo, faremos uma aproximação histórica aos 

estudos de paz e conflitos e explicaremos o contexto que levou à 

institucionalização deste campo. Um processo de institucionalização que 

se articulou, em grande parte, num discurso assente na matriz positivista 

da paz liberal. Por esse motivo, teremos em conta três das abordagens 

que mais influenciaram o discurso crítico da construção da paz e da 

transformação dos conflitos. As geometrias de paz e o triângulo dos 

conflitos, de Johan Galtung. As poéticas da paz a partir da memória e da 

cicratização colectiva de John Paul Lederach e as filosofias de paz com 

o giro epistemológico de Vicent Martínez Guzmán e a paz imperfeita de 

Francisco Muñoz.  

Na segunda parte do módulo, abordaremos as aprendizagens para uma 

agenda crítica de paz. Destacaremos três das capacidades humanas 

que nos convidam a uma reflexão sobre o cuidado e a sustentabilidade 

da vida. A capacidade de recordar a partir de um conhecimento situado 

para habitar nos espaços do mundo, a capacidade de imaginar a partir 
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de uma dimensão criadora e elaborar narrativas que formem 

alternativas, e a capacidade de renunciar de maneira simbólica, 

ecológica e social para participar e impulsar processos de mudança 

emancipatória. E poder avançar, assim, para um quadro normativo que 

parta de um conhecimento entendido, não tanto como acumulação do 

saber, mas como um processo intersubjetivo que nos relaciona com o 

nosso estar no mundo.   

Em síntese, neste módulo partimos a necessidade de ampliar a nossa 

visão e aprofundar o sentido de bem-estar, de boa-vida ou vida em 

plenitude, enraizada ao nosso lugar de pertença, ao seu habitat, para 

expandir as categorias de identidade e propriedade sobre as quais 

assenta o pensamento moderno liberal, que nos permita uma reflexão 

que possa incentivar a motivação para nos cuidarmos, para cuidar as 

nossas relações e cuidar a nossa envolvente, isto é, cuidar os meios do 

ambiente no qual estamos, e entender a vida como uma prática 

emancipadora. 

Finalmente, faremos uma selecção de referências bibliográficas e 

recursos da web para continuar a explorar o campo de estudos da paz 

e conflitos no século XXI. 

 

Tarefas dos/das estudantes 

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

sobre os aspectos que consideram mais interessantes. 

ii) Participar no fórum de debate. 

iii) Responder às perguntas que se formulam. 

 

Cronograma indicativo 

O módulo tem uma duração de sete dias, de 1 a 7 de Março, 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: 
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01/03/21  

Segunda-

feira 

02/03/21 

Terça-

feira 

03/03/21 

Quarta-feira 

04/03/21  

Quinta-

feira 

05/03/21  

Sexta-

feira 

06/03/21  

Sábado 

07/03/21  

Domingo 

 

- Leitura guia 

didáctico 4. 

 

- 

Visionamento 

vídeos 

módulo 4. 

 

- Leitura 1ª 

parte texto 

(pp.159-170). 

 

 

 

- Leitura 2ª 

parte 

texto 

(pp.170-

175). 

 

- Abertura 

1ª 

pergunta 

fórum. 

 

- 

Esclarecimento 

das dúvidas 

com a 

professora. 

 

- Participar na 

1ª pergunta do 

fórum. 

 

 

 

- 

Participar 

na 1ª 

pergunta 

do fórum. 

 

- Leitura 

3ª parte 

texto 

(pp.175-

final) 

 

 

 

- Abertura 

da 2ª 

pergunta 

fórum. 

 

- 

Responder 

ao teste. 

 

- 

Participar 

na 2ª 

pergunta 

do fórum. 

 

- Revisão 

recursos 

web e 

outros 

materiais 

de apoio. 

 

 

 

- Fecho 

fórum 

módulo 4. 

 

- Entrega 

teste.  

 

 

Texto-base em português  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-4-POR.pdf  

 

Recursos WEB 

A duração do curso limita o trabalho com mais documentos do que o 

texto-base. No entanto, para consultas posteriores sugerimos os seguintes 

recursos web com conteúdos relacionados com este módulo.  

Recursos audiovisuais  

• Josep María Esquirol “Entrevista sobre o seu livro “La resistencia 

íntima” para todos na TVE2”, 19 de Março de 2015  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-

2-entrevista-josep-maria-esquirol-filosofo/3052741/ 

• Johan Galtung “Teoría y práctica en la construcción de la paz. 

Experiencias de una vida” na Faculdade de Ciências Políticas e 

Sociologia” da Universidade Complutense de Madrid, 26 de 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-4-POR.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-josep-maria-esquirol-filosofo/3052741/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-josep-maria-esquirol-filosofo/3052741/
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Janeiro de 2017 https://www.youtube.com/watch?v=9XRoyagl6z0 

• John Paul Lederach “Los acuerdos no terminan los conflictos” no 

Mestrado em Conflitos Sociais e Construção de Paz da 

Universidade de Cartagena, 27 de Fevereiro 

https://www.youtube.com/watch?v=4gZKF-Pyiv4 

• Francisco A. Muñoz “La paz imperfecta”, 30 de Outubro de 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=fWMlbC3kxYw 

• Vicent Martínez Guzmán  “De la seguridad como dominación a la 

ética y políticas de los cuidados, como una construcción 

cosmopolita, cuidadora y ecológica” no Seminário “La seguridad 

en el siglo XXI: en el ámbito local y global”, organizado pelo ICIP 

Instituto Catalán Internacional por la Paz”, 17 de Novembro de 

2017, disponível a partir do minuto 30 em 

https://www.youtube.com/watch?v=ll69qYAmhh0 

• Marina Garcés y Chantal Maillard  “Pensar en tiempos difíciles” 

organizado pela Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, 16 de 

Outubro de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=tB5oGTJ77o8 

• Revista da Universidade “Utopía ch’ixi” com Silvia Rivera 

Cusicanqui, 3 de Novembro de 2018 https://tv.unam.mx/portfolio-

item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-

cusicanqui/ 

• Conversa com Suely Rolnik a propósito do seu novo livro Esferas de 

la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconscient, em La 

Ingobernable, 2 de Abril de 2019 entrevista gravada acessível em 

https://www.traficantes.net/noticias-

editorial/conversaci%C3%B3n-con-suely-rolnik-martes-2-de-abril 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XRoyagl6z0
https://www.youtube.com/watch?v=4gZKF-Pyiv4
https://www.youtube.com/watch?v=fWMlbC3kxYw
https://www.youtube.com/watch?v=ll69qYAmhh0
https://www.youtube.com/watch?v=tB5oGTJ77o8
https://tv.unam.mx/portfolio-item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-cusicanqui/
https://tv.unam.mx/portfolio-item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-cusicanqui/
https://tv.unam.mx/portfolio-item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-cusicanqui/
https://www.traficantes.net/noticias-editorial/conversaci%C3%B3n-con-suely-rolnik-martes-2-de-abril
https://www.traficantes.net/noticias-editorial/conversaci%C3%B3n-con-suely-rolnik-martes-2-de-abril


 

 
 

Curso Online Internacional  

“TERRITÓRIOS EM CONFLITO. Construindo alternativas, visões partilhadas e processos colectivos” 

(2ª edição) 

 

Módulo 4: Conflito e alternativas de vida. Elementos para a construção da paz 

 

 

 

 

 
    
 

6 
 

Bibliografia complementar: 

Para aprofundar algumas questões relacionadas com este módulo:  

COMINS MINGOL, Irene, y Francisco A. MUÑOZ (2013): Filosofías y praxis de la 

paz, Barcelona, Icaria. 

ESQUIROL, Josep María (2015): La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía 

de la proximidad, Barcelona: Acantilado.  

GALTUNG, Johan (2003): Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, 

desarrollo y civilización, Bilbao, Bakeaz/Gernika Gogoratuz. 

GARCÉS, Marina (2017): La ilustración radical, Barcelona, Anagrama. 

LEDERACH, John y Angela Jill LEDERACH (2014): Cuando la sangre y los huesos 

claman. Travesías por el paisaje sonoro de la curación y la 

reconciliación, Gernika-Lumo, Gernika Gogoratuz. 

MAILLARD, Chantal (2018): ¿Es posible un mundo sin violencia?, Madrid, 

Vaso Roto Cardinales. 

MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent (2018): «Gobernanza para hacer las paces», en 

Ana BARRERO (coord.): Ciudades de paz. Foro Mundial sobre las 

violencias urbanas y la educación para la convivencia y la paz, 

Madrid, AIPAZ. 

RIVERA CUSICANQUI, Silvia (2018): Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde 

un presente en crisis, Buenos Aires, Tinta Limón. 

ROLNIK, Suely (2019): Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar 

el inconsciente, Buenos Aires, Tinta Limón. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (2002): «Hacia una concepción cultural de 

los derechos humanos», El Otro Derecho, 28 (julio), 75-76. 

— y Antoni AGUILÓ (2019): Aprendizajes globales. Descolonizar, 

desmercantilizar y despatriarcalizar desde las epistemologías del Sur, 

Barcelona, Icaria. 
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