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Apresentação e programação 
 

 
 Em comemoração aos 21 anos do Núcleo de Pesquisa em Movimentos 
Sociais (NPMS) da Universidade Federal de Santa Catarina e em articulação com 
a Rede Participação e Inovação Institucional (RPI) e com o Programa de Pós-
Graduação em Sociologia Política da UFSC, convidamos a todos para o I 
Seminário Nacional sobre “Movimentos sociais, participação e democracia” a 
realizar-se entre os dias 26 a 28 de maio de 2004 na UFSC. 
 O Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais, fundado em 1983, é 
coordenado pela professora Ilse Scherer-Warren e tem se consagrado como uma 
importante referência (nacional e internacional) nos estudos sobre a democracia 
com o foco na ação do associativismo civil e dos movimentos sociais. Além da 
produção de textos e livros sobre o tema, o Núcleo tem multiplicado o número de 
pesquisadores através de monografias de graduação, dissertações de mestrado e 
teses de doutoramento. Em sua inserção na sociedade civil, tem realizado 
parcerias e prestado assessoria a variadas ONGs e outros atores do 
associativismo e dos movimentos sociais, colocando também à disposição do 
público um acervo de publicações e banco de dados sobre estas temáticas. 
 A Rede Participação e Inovação Institucional é uma articulação de 
pesquisadores voltados para o estudo das novas formas de relacionamento entre 
o Estado e os atores da sociedade civil por meio da instituição de espaços 
públicos para o planejamento, deliberação e/ou monitoramento das políticas 
públicas. A partir da formulação de um GT para o XXVI Encontro Anual da 
ANPOCS, um grupo de pesquisadores manteve a proposta de manutenção e 
fortalecimento desta rede (redeparticipacao@yahoogrupos.com.br) que promoveu 



seu primeiro encontro no III Fórum Social Mundial (Porto Alegre – 2003). Além de 
ampliar as interações, a Rede visa oportunizar espaços de reflexão coletiva sobre 
as relações entre Estado e sociedade, tendo como referência empírica a 
diversidade de experiências de participação social na gestão pública que, a 
exemplo dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas e do Orçamento 
Participativo, integram e particularizam o processo de redemocratização no Brasil. 
 Fruto do compartilhamento de temas e interesses entre o NPMS e a Rede 
Participação, este seminário pretende reunir pesquisadores, acadêmicos e 
militantes interessados na temática dos movimentos sociais e da democracia, 
constituindo-se em um espaço de análise e troca de reflexões, estudos e 
pesquisas voltadas tanto para as novas configurações, dilemas e desafios dos 
movimentos sociais na contemporaneidade, como para os novos formatos 
institucionais de articulação entre Estado e sociedade. 
 O Seminário está organizado em mesas redondas, conforme programação 
abaixo, e em dois Grupos de Trabalho (GT), quais sejam: 
 
  GT1: “Movimentos Sociais: novos olhares, perspectivas e desafios” 
 
  GT2: “Participação social e democratização do Estado” 
 
 

Programação 

Dia 26/05/04 

 
19:00hs: Abertura: 
Local: Auditório do CED 
    
Os 21 Anos do Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais (Ilse Scherer-Warren) 

 
A Rede Participação e Inovação Institucional (Lígia Helena Hahn Lüchmann) 
 
 
20:00hs: “Movimentos Sociais, participação e democracia”: a fala dos 
sujeitos 
 
Jean Rossiaud (Universidade de Genebra/ Movimento anti-globalização) 
João Carlos Nogueira (SEPIR/ Movimento Negro) 
Miriam Grossi (UFSC/ Movimento feminista e homossexual) 
Vilson Groh (Movimento popular e comunitário) 
Coordenação: Tamara Benakouche (Coordenadora do Pós-Graduação em 
Sociologia Política - UFSC) 
 
Dia 27/05/04 
Local: Auditório do CED 
 



9:00 – 12:00hs: Mesa redonda – “Movimentos sociais, Estado e mercado: a 
esfera pública no novo milênio” 
 
Ádrian Gurza Lavalle – Cebrap 
Evelina Dagnino - Unicamp 
Maria Célia Paoli – USP 
Paulo Krischke (debatedor) – UFSC 
Ilse Scherer-Warren (coordenadora) – UFSC 
 
 
14:00 – 18:30hs – 1ª Sessão dos Grupos de Trabalho  
Local: salas 330 e 331 do CFH 
 
GT1 – “Movimentos Sociais: novos olhares, perspectivas e desafios” 
GT2 – “Participação social e democratização do Estado” 
 

Dia 28/05/04 

Local: Auditório do CED 
 
9:00 – 12:00hs: Mesa redonda – “Democracia participativa e inovação 
institucional” 
 
Celi Regina Pinto – UFRGS  
Jorge Durão – ABONG 
Klaus Frey - PUCPR 
Marcelo Kunrath Silva (Debatedor) - UFRGS 
Lígia Helena Hahn Lüchmann (coordenadora) – UFSC 
 
 
14:00 – 18:30hs – 2ª Sessão dos Grupos de Trabalho  
 
GT1 – “ Movimentos Sociais: novos olhares, perspectivas e desafios” 
GT2 – “ Participação social e democratização do Estado” 
 
 
19:00hs – Encerramento: Coquetel e Lançamento de livros 
Local: Hall do CFH 
  
 

Coordenação geral 
 

Ilse Scherer-Warren (ilse@manezinho.com.br) e Lígia Helena Hahn Lüchmann 
(ligia@cfh.ufsc.br) 

(Depto de Sociologia e Ciência Política – Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia Política da UFSC) 


