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Cartaz Artigo 
DESAFIOS E POTENCIAL DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE DO CASO DA CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE BELO HORIZONTE 

  

Tema Assessorar a elaboração e revisão da estratégia e seu desdobramento às unidades administrativas 

Competência Elaboração/revisão do planejamento do portfólio estratégico setorial 

Descrição da 

competência 

 Apoiar em nível setorial a condução da elaboração e revisão do portfólio estratégico, seguindo as 

diretrizes do órgão central, e as metodologias de gestão utilizadas pelo Governo atuando de forma 

articulada, flexível, crítica, organizada e imparcial e envolvendo atores internos e externos ao sistema 

operacional. 

Resumo 

 As teorias de democracia participativas / deliberativas apontam para o fortalecimento da democracia 

através da participação direta dos cidadãos nas decisões públicas. A Conferência Municipal da 

Juventude de Belo Horizonte, cujo objetivo era eleger um Conselho Municipal de Juventude e indicar 

sugestões de políticas públicas específicas para a juventude na cidade, foi uma experiência rica para o 

estudo de democracia participativa. Este artigo analisa o desenho institucional da Conferência e suas 

conseqüências, utilizando o modelo de minipúblicos de Fung (2004). A análise é feita a partir das regras 

peculiares, do nível de participação e do conteúdo das sugestões apresentadas e debatidas pelos 

jovens. Todos os itens de análise indicam que a experiência tem forte caráter democrático, 

especialmente no que se refere à participação e à construção de espaços públicos de discussão de 

políticas públicas. Assim, o artigo apresenta um caso empírico para os modelos de democracia 

participativa. 
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