SEMINÁRIO INTERNACIONAL
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: MODALIDADES E
PERSPECTIVAS
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) Instituto Universitário de Lisboa
14 a 15 de Novembro de 2018

CHAMADA DE TRABALHOS
Cresce o interesse acadêmico pelo tema da participação política, em especial, pela busca de sofisticação teórica e
metodológica diante da ampliação de diferentes modalidades de participação, como os protestos, as modalidades
online e a participação institucional, materializada em programas de orçamento participativo, em conselhos,
comitês e conferências, entre outros.
Organizado no âmbito do projeto de cooperação Brasil/Portugal (Capes/FCT), o seminário visa reunir estudantes,
professores e investigadores interessados no tema da participação política, contando com Mesas-Redondas e dois
Grupos de Trabalho voltados para a apresentação de estudos e pesquisas sobre as seguintes temáticas:
GT1: “Participação Institucional”: este GT concentra-se nas modalidades de participação eleitoral, por um lado,
e nas modalidades e experiências de participação da sociedade civil na política institucional, por outro. Discute
condições, modelos e características da participação política em vários países, abordando conceitos teóricos e casos
empíricos.
GT2: “Modalidades e inovações da participação”: este GT está voltado para estudos sobre movimentos sociais e
sobre modalidades recentes de mobilização e de protestos, incluindo a participação online. As tensões e confrontos
entre formas consideradas “tradicionais” e “modernas” compõem um dos eixos de interesse do grupo, assim como
a discussão sobre ferramentas conceituais e metodológicas para estudá-los.
Os resumos de 300-400 palavras devem ser enviados, até 15 de outubro de 2018, para os seguintes contatos:
Britta Baumgarten britta.baumgarten@iscte-iul.pt
Lígia Lüchmann ligia@cfh.ufsc.br
Aceitamos apresentações em Inglês, Português e Espanhol.
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PROGRAMA
14.11 - 10:00h - Abertura: Homenagem à Britta Baumgarten (1975-2018)
(Auditório Professor J J Laginha - piso 1 Edifício I- ISCTE)
10:30h - Mesa Redonda: Modalidades de participação política no Brasil e em Portugal: protestos e
orçamentos participativos (Auditório Professor J J Laginha - piso 1 Edifício I- ISCTE)
-Protestos no Brasil e impactos na política. Julian Borba (UFSC/Brasil)
- A participação da cidadania na regeneração urbana: modelos locais e internacionais em Lisboa. Roberto Falanga
co-PI do projeto H2020 "Rock" (ICS-ULisboa)
- Orçamentos Participativos no Brasil e em Portugal. Lígia Lüchmann (UFSC/Brasil)
-Associativismo no Brasil e em Portugal. Luana Taborda (UFSC/Brasil)
14:00 às 18:00h: Apresentação nos Grupos de Trabalho (GT)
GT1: Participação Institucional (Auditório Silva Leal – Piso 1 - Ala Autônoma ISCTE)
GT2: Modalidades e inovações da participação (Sala AA328 - Piso 3 -Ala Autônoma ISCTE)
15.11 – 14:30h: Mesa Redonda: Perspectivas e desafios nos estudos sobre participação política
(Auditório B103 – Piso I - Edifício II ISCTE)
- Quando a "participação por convite" adopta uma visão ecosistemica: esforços e ambiguidades de algumas
experiências internacionais. Giovanni Allegretti (CES/Coimbra)
- Artes de rua: política, activismo e resistência. Ricardo Campos (CICS.NOVA/UNL)
-Trajetórias, coletivos e outras formas de ativismo político. Ernesto Seidl (UFSC/Brasil)
- Expressões artísticas e políticas na Afro-Lisboa. Otávio Raposo (CIES/ISCTE)
Após lançamento livro “Participação política no Brasil e em Portugal”

Promoção: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) Instituto Universitário de Lisboa
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC
(Florianópolis, Brasil)

INTERNATIONAL SEMINAR
POLITICAL PARTICIPATION: DIFFERENT FORMS
AND PERSPECTIVES
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) Instituto Universitário de Lisboa
14 – 15 November, 2018

Call for Papers
There is a growing interest in the issue of political participation, especially in the search for theoretical and
methodological sophistication in the face of the expansion of different forms of participation, such as protests,
electronic forms and institutional participation, embodied in participatory budget programs, committees and
conferences,
among
others.
Organized under the Brazil / Portugal Cooperation Project (Capes / FCT), the seminar aims to bring together
students, professors and researchers interested in the topic of political participation. Beside a keynote lecture and
two round tables and there will be two working groups with a focus on the following themes:
WG1: "Institutional Participation": this working group focuses on different forms of electoral participation, on
the one hand, and on the ways and experiences of civil society participation in institutional politics, on the other. It
discusses conditions, models and characteristics of political participation in several countries, addressing
theoretical concepts and empirical cases.
WG2: "Forms and Innovations in Political Participation": this working group focusses on studies on social
movements, recent forms of mobilization and protest, including electronic or virtual participation. The group is
interested, for example, in tension between different forms of political participation as well as in the discussion on
conceptual and methodological approaches to study them.
Please send your abstract of about 300 to 400 words until 15 of October, 2018, to:
Britta Baumgarten britta.baumgarten@iscte-iul.pt
Lígia Lüchmann ligia@cfh.ufsc.br
We accept papers in English, Portuguese and Spanish.
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PROGRAM
14.11 10:00h Opening: Tribute to Britta Baumgarten (1975 – 2018)
(Auditorium Professor J J Laginha - Floor 1 - Building I ISCTE)

10:30h - Roundtable: Comparing different types of Political Participation in Brazil and in Portugal.
Demonstrations and Participatory Budgeting (Auditorium Professor J J Laginha - Floor 1 - Building I
ISCTE)
- Brazilian protests and its political impacts Julian Borba (UFSC/Brasil)
- The citizenship participation in urban regeneration: local and international models in Lisboa. Roberto Falanga coPI do projeto H2020 "Rock" (ICS-ULisboa)
- Participatory Budgeting in Brazil and in Portugal Lígia Lüchmann (UFSC/Brasil)
- Associations in Brazil and in Portugal Luana Taborda (UFSC/Brasil)
14:00 -18:00: Working Groups (WG)
WG1: Institutional Participation (Auditorium Silva Leal – Floor 1 - Ala Autônoma ISCTE)
WG2: Non-institutionalized and innovative types of participation (Room AA328 - Piso 3 -Ala Autônoma ISCTE))

15.11 14:30: Roundtable: Different Perspectives and Challenges in Political Participation Research
(Auditorium B103 – Floor I - Edifício II ISCTE)
- When "participation by invitation" adopts an ecosystemic view: efforts and ambiguities of some international
experiences "Giovanni Allegretti (CES/Coimbra)
- Street art: politics, activism and resistance Ricardo Campos (CICS.NOVA/UNL)
- Path, collective action and different forms of political activism Ernesto Seidl (UFSC/Brasil)
- Artistic and political expressions in Afro-Lisbon. Otávio Raposo (CIES/ISCTE)
After - Book Launch “Participação política no Brasil e em Portugal”
Promotion: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) Instituto Universitário de Lisboa
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC

