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1. Ementa 

A relação da diversidade cultural com o desenvolvimento sempre foi marcada por            

concepções e práticas que ora a coloca como obstáculo, ora a toma de forma otimista como                

oportunidade e fator de desenvolvimento humano e sustentável. A agenda contemporânea           

do desenvolvimento vem sendo renovada por meio da pactuação de antigos e novos             

compromissos, tais como a questão dos direitos humanos, dos direitos culturais, das            

liberdades individuais e coletivas e da participação social. No atual cenário           

político-econômico-social-cultural brasileiro, as mudanças na condução das políticas        

públicas e o avanço de valores conservadores vêm apresentando ameaças ao pleno            

exercício da equidade em diversos setores e campos, tornando urgente a reflexão crítica             

sobre as relações complexas e interdependentes entre esses dois temas. 

 

2. Objetivo do simpósio 

Debater a atual realidade de ameaças aos direitos humanos e aos direitos culturais e a               

supressão de conquistas no campo da participação social e exercício da cidadania no Brasil.              

Compartilhar experiências concretas de resistência e inovação nas formas de gestão e            

desenvolvimento de ativismos em bases territoriais, articulados em redes e com           

participação social. 



 

3. Metodologia de trabalho 

O Simpósio será realizado por meio de Rodas de Conversas Temáticas, de forma a              

oportunizar falas, escutas, trocas de experiências e debates horizontais e dialógicos,           

ancoradas na experiência dos convidados e do público presente. Os integrantes do ODC             

atuarão como mediadores de forma a contribuir para a equidade na participação, a             

organização da discussão e produção de sínteses reflexivas. O Simpósio estará aberto a             

metodologias de interação mais afetivas e criativas durantes as duas manhãs de trabalho. 
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Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (PP-GAU FAU-UFBA), em 2007 e em 2013,             
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Espaço e Formação do Território Urbano Periférico, Ensino de Geografia e Cartografia Social             
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