
    
 

SeminárioSeminárioSeminárioSeminário    
Organizações da Sociedade Civil e Democracia no BrasilOrganizações da Sociedade Civil e Democracia no BrasilOrganizações da Sociedade Civil e Democracia no BrasilOrganizações da Sociedade Civil e Democracia no Brasil    

    
O objetivo do seminário é o de discutir o papel das Organizações da Sociedade Civil – OSCs na 
construção da democracia no Brasil, tendo como pano de fundo o trabalho realizado pela Ação 
Educativa e o Instituto Socioambiental, por ocasião das comemorações dos seus 25 anos. 
 
 

ProgramaçãoProgramaçãoProgramaçãoProgramação    
 
TerçaTerçaTerçaTerça----feira (feira (feira (feira (01/1001/1001/1001/10))))    
14h14h14h14h        
Mesa 1 Mesa 1 Mesa 1 Mesa 1 ----    O papel das OrganizaçõesO papel das OrganizaçõesO papel das OrganizaçõesO papel das Organizações    da Sociedade Civil na constituição de direitos: limites e da Sociedade Civil na constituição de direitos: limites e da Sociedade Civil na constituição de direitos: limites e da Sociedade Civil na constituição de direitos: limites e 
possibilidadespossibilidadespossibilidadespossibilidades    
O objetivo desta mesa é o de retomar os principais marcos na defesa de direitos humanos da 
história recente da Democracia brasileira que contaram com a participação da Ação Educativa 
e Instituto Socioambiental como atores decisivos. A partir da reconstituição desta linha do 
tempo, os presentes farão um percurso que abordará temas como participação da sociedade 
civil na construção e monitoramento de políticas públicas, as disputas em espaços institucionais 
em defesa de direitos humanos, seus desafios e possibilidades, e a articulação, bem como 
relação, dos inúmeros atores políticos em espaços não institucionalizados. 
Conferencista:Conferencista:Conferencista:Conferencista: Cida Bento 
Debatedoras:Debatedoras:Debatedoras:Debatedoras: Vera Masagão Ribeiro e Adriana Ramos 
 
16h2016h2016h2016h20    
Mesa 2 Mesa 2 Mesa 2 Mesa 2 ----    Diversidade, Igualdade e Equidade: percepções sobre humanidadesDiversidade, Igualdade e Equidade: percepções sobre humanidadesDiversidade, Igualdade e Equidade: percepções sobre humanidadesDiversidade, Igualdade e Equidade: percepções sobre humanidades    
Esta mesa refletirá sobre os avanços e desafios para a construção de uma cultura política e 
institucional baseada no princípio da igualdade nos direitos humanos e de reconhecimento de 
iguais direitos na diferença. Nos interessa discutir o papel de organizações da sociedade civil 
como ISA e Ação Educativa na transposição das fronteiras entre as políticas universais e 
políticas das diferenças nos últimos 25 anos. 
DebatedorasDebatedorasDebatedorasDebatedoras:::: Ednéia Gonçalves e Ana Valéria Araújo 
Mediador:Mediador:Mediador:Mediador: Marcelo Rocha 
 
19h19h19h19h    
AberturaAberturaAberturaAbertura    
Falas institucionais (Sesc, Ação Educativa e ISA) 
    
19h3019h3019h3019h30    
Mesa 3 Mesa 3 Mesa 3 Mesa 3 ----    Cultura, natureza e liberdade: pelo reencantamento do mundoCultura, natureza e liberdade: pelo reencantamento do mundoCultura, natureza e liberdade: pelo reencantamento do mundoCultura, natureza e liberdade: pelo reencantamento do mundo    
O ISA atua com os indígenas e quilombolas, povos que cultivam uma relação sagrada com a 
terra que lhe é de direito. Para esses habitantes originários do Brasil, a natureza não se separa 
da experiência de vida. Essa visão milenar em que o humano é parte da natureza forma um 
universo cultural de rica mitologia, expressões artísticas, saberes e utopias ancestrais. Os povos 



    
 
indígena e negro também se encontram nas periferias das grandes metrópoles e suas tradições 
e cosmovisão enriquecem a cultura periférica urbana a qual a Ação Educativa se dedica a 
difundir e defender há mais de 20 anos. Esta mesa se propõe a evidenciar essa conexão entre 
floresta e cidade; rural e urbano, ressaltando as utopias libertárias e igualitárias como o Teko 
Porã guarani e o Ubuntu africano. 
Debatedoras:Debatedoras:Debatedoras:Debatedoras: Isabel Santos Mayer e Hamilton Faria 
Mediador:Mediador:Mediador:Mediador: Eleilson Leite 
 
QuartaQuartaQuartaQuarta----feira (feira (feira (feira (02/1002/1002/1002/10))))    
10h10h10h10h    
Mesa 4 Mesa 4 Mesa 4 Mesa 4 ----    Democracia, soDemocracia, soDemocracia, soDemocracia, sociedade civil e esfera públicaciedade civil e esfera públicaciedade civil e esfera públicaciedade civil e esfera pública    
Esta mesa tratará especificamente do espaço público que as OSCs e movimentos sociais 
ocupam e seus impactos na promoção de direitos, no enfrentamento das desigualdades e na 
construção da democracia. Também discutirá as estratégias que utilizam para desenvolver suas 
atividades. 
Debatedores:Debatedores:Debatedores:Debatedores: Átila Roque e Maria Alice Setúbal 
Mediadora:Mediadora:Mediadora:Mediadora: Juliane Cintra 
 
14h14h14h14h    
Mesa 5 Mesa 5 Mesa 5 Mesa 5 ----    OSCs, Estado e Mercado: é possível diálogo?OSCs, Estado e Mercado: é possível diálogo?OSCs, Estado e Mercado: é possível diálogo?OSCs, Estado e Mercado: é possível diálogo?    
O trabalho das OSCs inevitavelmente se relaciona com as funções do estado e do mercado. Por 
muitos chamados por terceiro setor, o universo das entidades civis sem fins lucrativos muitas 
vezes acaba por atuar em funções específicas de responsabilidade do estado, como por exemplo 
o atendimento à saúde e educação. É possível substituir o papel do estado? Em que condições? 
Como deveria ser este relacionamento? Muito se fala do papel social das empresas e da sua 
aliança com entidades civis para melhoria das condições de vida da população, é possível 
combinar os fins lucrativos de um com os não lucrativos de outros?    
Debatedores:Debatedores:Debatedores:Debatedores: Ana Toni e Oded Grajew 
MediadorMediadorMediadorMediadoraaaa:::: Adriana Barbosa 
 
16h2016h2016h2016h20    
Mesa 6 Mesa 6 Mesa 6 Mesa 6 ----    Universidade, OSCs, Movimentos Sociais: o significado da produção de conhecimentoUniversidade, OSCs, Movimentos Sociais: o significado da produção de conhecimentoUniversidade, OSCs, Movimentos Sociais: o significado da produção de conhecimentoUniversidade, OSCs, Movimentos Sociais: o significado da produção de conhecimento    
A mesa abordará a produção de conhecimento no âmbito da Universidade, das OSCs e dos 
movimentos sociais, problematizando as peculiaridades (potências e desafios) do conhecimento 
produzido em cada um desses espaços; as relações que se estabelecem entre esses diferentes 
atores - seja de sinergia, seja de concorrência; e também os desafios no processo de 
legitimação desses diferentes saberes.  
Conferencista:Conferencista:Conferencista:Conferencista: Marta Maria Azevedo 
Debatedoras:Debatedoras:Debatedoras:Debatedoras: Ana Lúcia Souza e Tatiane Klein 
 
18h3018h3018h3018h30    
Show de encerramento com Juçara MarçalShow de encerramento com Juçara MarçalShow de encerramento com Juçara MarçalShow de encerramento com Juçara Marçal    


