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A / Um contexto favorável : a crise da democracia 
representativa

– nova atitude cidada que rompe com a tradicao jacobina 
centralisadora do pais 

– consequencia de uma democracia representativa em 
crise

• alta abstencao, voto de protesto
• imagem degradada
• perda de confianca

novo imperativo participativo

1/ O aparecimento progressivo de uma 
democracia participativa ‘a la française’
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B/ Formas diferentes : conselhos, foruns, debates, ateliês
– Os modelos sao originarios de experiencias estrangeiras

• orcamento participativo de  Porto Alegre 
• os juris de cidadaos alemaes e  americanos 
• o debate publico em referencia ao bureau de audiencia  publica de Quebec.

– nocao de democracia participativa  = nocao indeterminada cuja forca « vem 
precisamente de uma certa indefinicao , da diversidade dos usos possiveis que 
ela pode ser objeto, a sua capacidade de se basear em registros de acao e 
sistemas de referencia muito diferentes » (Blondiaux, 2007)

« O ideal participativo tem muitas formas »

1/ O aparecimento progressivo de uma 
democracia participativa ‘a la française’

Presenter
Presentation Notes
A França nao apresenta nenhuma forma de originalidade, nem nenhum dinamismo particular no que tange à democracia participativa.



7

C/ uma institucionalizacao progressiva da democracia 
participativa : implantacao de estruturas e de instrumentos  
participativos
– Tratado constitucional  europeu firmado  pelos Estados  membros, mas so 

parcialmente ratificado, menciona: O art. I-47 tem o titulo de « Principio 
de democracia participativa ».

– Quarto ponto do art. I-47 : reconhece o direito da iniciativa popular 
permitindo a um milhao de cidadaos de submeter a Comissao  europeia 
uma proposta que eles consideram como necessaria.

– Na Franca, a nivel nacional, a acao do Conselho economico e social. 

1/ O aparecimento progressivo de uma 
democracia participativa ‘a la française’

Presenter
Presentation Notes
Beaucoup d’Etats se revendiquent de la démocratie participative comme le Brésil, le Venezuela et la Suisse, aucun Etat européen ne la prévoit explicitement dans sa constitution. 
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• Na esfera local, estruturas sao assim  criadas seja pela lei, 
seja por decisao das coletividades locais:

– a lei de 6 de fevereiro de 1992 reconheceu expressamente o direito 
dos cidadaos de participar dos assuntos e decisoes locais. 

– a lei Barnier de 1995 que instaura uma  Comissao nacional 
encarregada de organizar debates publicos antes da implementacao 
de grandes obras publicas (infraestrutura). 

– a lei de 3 de junho de 2002 instituiu os conselhos gerais  da 
juventude .

1/ O aparecimento progressivo 
de uma democracia participativa ‘a la française’
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• a lei « Democracia de proximidade » de 27 de fevereiro de 2002:

– obriga a instituicao de conselhos de bairro nas cidades de mais de  
80 000 habitantes. 

– Faculta-o nas cidades entre 20 000 e 79 000 com a possibilidade de 
implementar os adjuntos de bairro no limite de 10% do numero de 
conselheiros  municipais.

– participacao do publico a elaboracao de grandes projetos. 

• a lei constitucional de 28 de marco de 2003 : introducao de novos 
instrumentos para facilitar a participacao dos eleitores nas 
decisoes de suas coletividades.

– o plebiscito local (art. L.O. 1112-1 et s. CGCT)
– a consulta dos eleitores (art. L 1112-15 CGCT)

1/ O aparecimento progressivo de uma 
democracia participativa ‘a la française’
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2/ Dois case studies: a regiao Poitou Charentes e o 
caso da cidade de Issy Les Moulineaux
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1/ O caso de Poitou Charentes

Presenter
Presentation Notes
O Orçamento 2008 foi de 685 milhoes de euros.
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• Desenvolvimento progressivo de iniciativas 

– Aqui é o fim de um sistema.  E o inicio da democracia 
participativa ». Ségolène Royal assim comentou solenemente sua 
vitoria em Poitou-Charentes, em  28 de marco de 2004.

– Nicolas Sarkozy fez referencia a democracia participativa em um  
meeting entre os dois turnos da eleicao presidencial  em 23 de 
marco de 2004.

– As novas equipes regionais comecam a utilizar termos  como 
orcamento participativo, em referencia as experiencias de Porto 
Alegre.

1/ O caso de Poitou Charentes
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• Regiao pioneira na materia, fez uma acao baseada em tres 
iniciativas permanentes :

– foruns participativos associa atores e cidadaos a elaboraçao de 
politicas implementadas pela Regiao em todos os setores;

– orcamento participativo das escolas para que a despesa publica 
regional responda o melhor possivel as necessidades dos usuarios; 
E dotado de um orçamento anual de 10 milhoes de euros.

– ateliês participativos e juris cidadaos sorteados entre os eleitores 
para avaliar e monitorar a eficacia das politicas publicas regionais. 
Este painel de cidadaos opina sobre um assunto, com a ajuda de 
experts.

• A democracia participativa foi estendida gradativamente das 
decisoes à avaliaçao das politicas publicas.

1/ O caso de Poitou Charentes

Presenter
Presentation Notes
http://www.democratie-participative.fr/index.phpNas escolas, 93 estabelecimentos publicos , pais professores, funcionarios, Nao ha um orçamento individual por escola. Este processo é feiro em 4 tempos: proposiçao, orcamento financeiro e tecnico, apresetacao e voto decisionario.Ateiers participativos: ex. Bolsas de mobilidade intl. Eles analisam a eficacia e sugerem melhorias ao dispositivo.Juris cidadao (26 pessoas) : exemplo elaboracao de estudo sobre mudanca climatica e suas consequencias, com sugestoes.
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• Democracia participativa feita de intercambios internacionais 
regulares e de cooperaçoes européias :

– Os Encontros Europa América sobre a democracia participativa 
acontecem anualmente na Regiao. O ultimo, em maio de 2009 teve 
como tema ‘Democracia participativa e internet’.

– As regioes de Poitou Charentes, Catalunha e Toscana  ganharam  a 
licitaçao da Comissao européia para o projeto ‘e-Participaçao’ 
com o projeto IDEAL-EU. 

1/ O caso de Poitou Charentes

Presenter
Presentation Notes
http://www.democratie-participative.fr/index.phpLembrad de dizer que BH estava representada por Rodrigo Oliveirahttp://www.democratie-participative.fr/notre-reseau-international/ideal-eu/index.php
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Issy les 
Moulineaux

1/ O caso de Issy Les Moulineaux
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• Os conselhos de bairro foram instaurados em abril de 2002 em Issy-les-Moulineaux 
pela vontade do prefeito, André Santini. 

• A  lei da Democracia de Proximidade so se aplica a cidades com mais de  80 000 
habitantes (60 000 em Issy). 

• Issy-les-Moulineaux foi  dividida em 4 bairros. Os conselhos de bairro = orgaos de 
consulta, ao mesmo tempo ascendentes e descendentes. Eleicao de habitantes.

• As duas inovacoes dos conselhos de bairro de Issy-les-Moulineaux residem:
– na sua composicao  
– na sua competencia 

• Um conselho composto de 4 colegios :
– O colegio dos eleitos que compreende o vice prefeito e dois conselheiros 

municipais
– O colegio dos comerciantes do bairro (4 pessoas).
– O colegio dos moradores (4 moradores eleitos).
– O colegio das associacoes (1 pessoa).

1/ O caso de Issy Les Moulineaux
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• Os conselhos de bairro se reunem ao menos 4 vezes por ano. 

• Participacao dos jovens de  16/17 anos.

• Um « orcamento participativo » importante

– O orcamento de investimento permite aos conselhos de bairro   
implementar projetos importantes de infraesttrutura.

– Despertar nos moradores o senso do interesse comum.

• Cidade da Franca considerada como um modelo de inovacao tecnologica 
em materia de e-democracia :
– A implementacao de um  « Painel Cidadao » 
– De um conselho municipal interativo
– De eleicoes eletronicas desde de dezembro de 2005

1/ O caso de Issy Les Moulineaux

Presenter
Presentation Notes
Os conselheiros de bairro sao eleitos por tres anos; Uma lista de inscriçao é aberta e todo morador a partis de 18 anos pode se candidatar. Essa eleiçao suscitou grande interesse popular; e o voto se fez online, pela internet.Cada projeto é submetido a um estudo de viabilidae efetuado pela prefeitura, os conselhos de bairro discutem e tem um direito real de recusar um projeto. Os projetos financiados pelos conselhos de bairro nao sao impostos pela prefeitura. Sao projetos sobre a organizacao do espaço publico, parques, jardins, acessibilidade de pessoas com deficiencia fisica, etc.
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• Um caso interessante:

• Nao somente problemas de democracia micro-local, mas projetos de grande 
porte como os de infraestrutura urbana e  de renovacao dos espacos verdes. 

• Importancia do orçamento destinado a cada conselho de bairro para 
investimento como para funcionamento.

• Uma boa gestao da comunicaçao e da informacao a populaçao: Comunicacao 
da prefeitura aos moradores atraves de um jornal mensal; site internet dedicado 
ao trabalho dos coselhos de bairro;  mensagens SMS informando sobre as 
datas de reuniao dos conselhos de bairros etc;

• Objetivo de manter um dialogo constante com os moradores. Ouvir a opiniao 
dos que se encontram no cotidiano em um setor da cidade.

• A composiçao dos conselhos de bairro, com a presença de jovens 16/17 anos;

1/ O caso de Issy Les Moulineaux
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3/ Limites e desafios da democracia 
participativa na França
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- Acoes isoladas efetuadas pelas municipalidades (Comites de bairro em 
Roubaix, Conselhos da vida local em Tours…) ou das regioes (Orcamentos 
esolares participativos em Poitou-Charentes) e que se limitam a aspectos 
restritos.

- «a armadilha da proximidade » que remete ao fato que a participacao dos 
moradores a vida da cidade se resume essencialmente a escala micro-local 
(quase um interesse pessoal). 

- « o agravamento das desigualdades politicas » remete sobretudo aos 
problemas ligados a representatividade dos participantes :  jovens X 
aposentados, classes populares X classes medias, franceses X estrangeiros. 

- « a tentacao de instrumentalizacao» (Futtrel, 2002) :  o que importa nao e o 
impacto das discussoes, mas a adesao do publico. 

- Que nivel de participacao dos cidadaos na elaboracao das decisoes ? 

Os limites
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- Espacos participativos sao lugares de controversias onde as opinioes se
confrontam para se inscrever finalmente numa acao deliberativa.

- « Processo de dessacralizacao da expertise » (Blondiaux).

- O « reconhecimento de uma competencia cidada ».

Ideal participativo : um futuro promissor?
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Perspectivas 

• Importancia dos orcamentos participativos : permite aos 
interessados de tomar parte na adocao de creditos que lhes serao 
destinados.

• Um mecanismo de iniciativa  popular ?  A internet permite facilitar a 
colheita de assinaturas necessarias a este procedimento.

• Participacao dos cidadaos :  possibilidade de instaurar um direito de 
peticao que da a populacao a capacidade de apresentar leis, 
emendas ou modificacoes a um texto.

• Adocao dos juris cidadaos lancados  no debate por Ségolène 
Royal : controvertidos, mas permitem controlar os eleitos por 
cidadaos sorteados a este fim.
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Conclusao 

Principal diferença entre a democracia participativa 
francesa x brasileira:
• Sociologia dos participantes nas assembleias 

participativas.
Brasil - grande publico
França - militantes e gente bem preparada. Entao 

exclusao também dos mais desprotegidos pela 
democracia representativa. 

Presenter
Presentation Notes
Velho militantismo (ideologico, orgabnizacional,instituido, permanente, feito de sacrificio.Nova participaçao ( pontual, grupos flexiveis, pragmatico)
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