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Friday May 5th 18h (Lisbon Time)/Sexta-feira 5 de Maio às 18h (19h espanholas)  

 

Toni Navarro e Catia Faria falam sobre a terraformação ou engenharia planetária 

como ecopolítica xenofeminista.  

Será transmitido ao vivo no canal do Youtube do Institute for Postnatural Studies:  

https://youtube.com/channel/UCTFmfd-DgUZhbEZVD13o2Rw 

" A pandemia de COVID-19 reforçou a imagem idílica de uma natureza que começa a curar e 

abrir passo quando a atividade humana pára: os golfinhos voltam aos portos, os canais 

amanecen com águas cristalinas, desce a poluição... Essa visão é falsa e pode ser respondida 

desde o xenofeminismo. De acordo com os seus dois princípios normativos, antinaturalismo e 

tecnomaterialismo, a natureza não deveria ser aceite como algo transcendente ou sagrado, mas é 

um espaço de conflito; daí que procure implementar estratégicamente tecnologias existentes 

para redesenhar o mundo - " se a natureza é injusta, vamos mudar a Natureza!". Seguindo este 

apelo, talvez a resposta a problemas como as alterações climáticas antropogênicas deva ser 

igualmente antropogênica ou artificial; isso implicaria intervir diretamente sobre os processos 

planetários através da nanotecnologia, biologia sintética ou geoengenharia, transformando as 

operações naturais mais básicas em decisões conscientes orientadas para a reparação dos danos 

causados no planeta. 

A terraformação e a colonização do espaço potencialmente chegarão como implementação 

direta de uma ecopolítica xenofeminista. No entanto, antes é necessário ter certeza de que 

estamos divulgando os valores adequados de forma a diminuir o risco de espalhar 

astronomicamente o sofrimento através do universo. Para fazê-lo, é necessário que o 

xenofeminismo amplie a sua escala e inclua de forma inequívoca os nossos verdadeiros parentes 

'alienígena' - os não humanos. Ao mesmo tempo, despojar o projeto de terraformação de 

qualquer resquício de especismo e bionostalgia. 
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July 6-9, 2020: Eleventh Summer School in Political Philosophy 

and Public Policy 

Open Borders, Closed Borders: Europe, Toleration and 

Immigration 

 University of Minho, Braga - Portugal 

The deadline for registration is June 30, 2020.  

Please go to our webpage for more information: 

https://11thsummerschoolbraga.weebly.com/ 

Lectures by:  

Acílio Estanqueiro Rocha, Universidade do Minho e Academia das Ciências 

Agnieszka Maria Nogal, University of Warsaw 

J. A. Colen, Universidade do Minho 

Michael Zuckert, Notre Dame University 

Convenors:  

J. A. Colen 

Thomas Whittaker 

Alexandra Abranches 

 

The Summer School will have both online and in person lectures and seminars. 

For other queries, contact: 11thbragasummerschool@gmail.com 

 

Os próximos encontros já programados são/forthcoming CEPS Seminars:  

 

 Thursday June  11th 16h30-18h30 (Lisbon time)CLOSED SEMINAR  

Republicanism and Nonhuman Animals: Social Freedom 

Without Free Will 

Eze Paez  

(CEPS UMinho) 
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 Thursday June 18th  17h-19h  (Lisbon time)CLOSED SEMINAR  

Indigenous Peoples and Multiculturalism: Two Perspectives 

Sebastían Rudas 

 (Department of Political Science, Universidade de São Paulo)  

 

 

 

 June 25th 17h-19h (Lisbon time)CLOSED SEMINAR  

Ecological Arguments for (and against) Basic Income 

Michael Howard  

(University of Maine) 

 

 

 

Dados de acesso por Zoom serão fornecidos antes do evento. 

Data to access the Zoom meeting will be announced closer to each seminar. 

 


