
 

X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais 
Desigualdades Sociais em debate  

na Universidade do Minho 

Vitrina.02.02.09 O X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, vai decorrer na Universidade do 

Minho, no Campus de Gualtar, de 4 a 7 deste. No evento cerca de 2000 participantes irão debater 

questões em torno da temática "Sociedades desiguais e paradigmas em confronto" em mais de 1400 

comunicações, bem como várias apresentações de livros e momentos culturais. 

O desafio proposto aos participantes, entre eles vários de renome nacional e internacional, prende-se com a 
análise e aprofundamento da diversidade e complexidade geográfica, histórica e sociológica do espaço 
lusófono na era da globalização. 
Os investigadores, através de uma base pluridisciplinar, poderão contribuir com diagnósticos e propostas, 
no sentido de diminuir o fosso no desenvolvimento desigual e minorar os problemas da pobreza no mundo, 
para permitir o acesso de todos aos recursos básicos, realizar os direitos de cidadania e incrementar o 
"desenvolvimento como liberdade", como empoderamento individual e colectivo, designadamente nos 
espaços lusófonos. 
Para este efeito, o programa científico engloba uma série de painéis onde serão discutidas problemáticas 
voltadas para o fenómeno dos movimentos sociais, a justiça, a democracia, os conflitos e a violência, as 
questões ligadas ao urbanismo e 
ao rural, o desenvolvimento sustentável e as desigualdades de género. A edição deste ano vai contar, 
igualmente, com a presença do investigador e filósofo Veit 
Bader, que fará a abertura do evento problematizando o tema das desigualdades sociais. 
O Congresso abrange um extenso e riquíssimo programa cultural. Entre eles a exposição de pintura da 
artista angolana Rosa Vaz, lançamentos de livros e apresentação de três documentários: Migrantes, 



Educando Contra o Racismo e NuBai – O Rap Negro de Lisboa. Estes serão exibidos no Museu 
Arqueológico D. Diogo de Sousa e no Auditório do Edifício dos Congregados da Universidade do Minho e 
são o resultado de estudos, pesquisas e conclusões de investigadores presentes no Congresso. As 
actividades englobam ainda a peça de teatro Os Outros do Grupo de Teatro Infantil de Braga, no IPJ, um 
jantar com animação da Azeituna, Rusga de S. 
Vicente e pelo artista Dino Freitas. As actividades enceram com o espectáculo de dança contemporânea 
Alice, da autoria do centro de formação Arte Total. O congresso pretende ainda contribuir para o 
estreitamento e aprofundamento de relações no âmbito científico, como também social, politico, económico 
e cultural entre os oitos estados de língua oficial portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No último dia do congresso 
haverá uma reflexão acerca do papel actual das Ciências Sociais, nos países ou espaços lusófonos, na 
medida em que todos os países procuram afirmar-se, nomeadamente naquilo em que têm em comum, a 
começar pela Língua. 
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