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Resumo 
 

A elaboração de políticas de desenvolvimento local fundamentadas na 

deliberação, no entendimento comunicativo e na reciprocidade é o objeto especial 

deste artigo. Inspirado numa revisão sintética de um corpus de investigações a 

partir da teoria normativa de Jürgen Habermas, o texto apresenta uma proposta 

ampliada de pesquisa-ação deliberativa voltada a um projeto de desenvolvimento 

local no Brasil. Para tanto, a deliberação é compreendida como processo de 

empoderamento comunitário que abrange diferentes fases e dimensões, 

organizado em torno de um leque de ações comunicativas. O desenho das 

técnicas de pesquisa em campo apresentado a seguir volta-se à compreensão das 

motivações, dos efeitos e do contexto da deliberação, de forma compartilhada com 

os agentes envolvidos. Assim, pretende-se ainda contribuir para a reflexão sobre 

propostas metodológicas em estudos no campo da deliberação e da comunicação 

para o desenvolvimento – de forma a subsidiar no futuro uma proposta de política 

pública de comunicação deliberativa. 
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Introdução 
 

O debate teórico em torno da democracia deliberativa vive seus tempos de 

maturidade (Bohman, 1998; Dryzek, 2008; Avritzer, 2009). Embora ainda existam 

dúvidas e críticas sobre a viabilidade completa de um modelo de democracia 

amparado nos princípios propostos por Jürgen Habermas (2003, 2005, 2008), 

poucos estudiosos negam a importância que sua teoria passou a ter na ciência 

política. Experiências empíricas elaboradas a partir de certa flexibilização das 

diretrizes normativas indicam, ainda, a possibilidade real de se implantar modelos 

inovadores de governança a partir de práticas deliberativas. Nesse âmbito, a 

comunicação assumiu o cerne do debate democrático. 

 

Enquanto se insistiu nos princípios da participação radical de todos os cidadãos 

reunidos numa suposta igualdade plena, a proposta deliberativa parecia não 

resistir quando contraposta à Realpolitik. O próprio Habermas reconhecera a 

dificuldade de se encontrar uma condição plena de igualdade entre os agentes 

que se comunicam numa esfera pública independente do Estado, de forma 

autônoma e racional, livres de constrangimentos como havia normatizado 

(Habermas, 2008). Afinal, na vida real, 

 

a privação social e a exclusão cultural dos cidadãos explicam 

o acesso seletivo a e uma participação irregular na 

comunicação mediada, uma vez que a colonização da esfera 

pública pelos imperativos do mercado conduz a uma paralisia 

peculiar da sociedade civil (Habermas, 2008, p.20). 

 



 
 

As atenções teóricas voltaram-se assim para os modelos institucionais capazes de 

promover uma comunicação mais inclusiva (Bohman, 1998; Parkinson, 2006; 

Cohen, 2009). Os pesquisadores também se concentraram nas reais 

possibilidades de sua aplicação em sociedades desiguais e divididas por conflitos 

culturais, sociais ou militares. E é aqui que o presente artigo se insere, ao 

contextualizar a proposta deliberativa entre cidadãos comuns situados em 

localidades rurais, com baixa familiaridade com os instrumentos de participação e 

engajamento político, sem acesso a oportunidades formais de deliberação, onde o 

aparato estatal se faz invisível e, hipoteticamente, com competência comunicativa 

aquém do nível argumentativo prescrito pela teoria normativa em deliberação. 

 

A pergunta que orienta o desenho metodológico proposto nesta pesquisa é a 

seguinte: de que forma e em qual extensão um processo de práticas deliberativas 

orientadas pode favorecer o empoderamento político para um projeto de 

desenvolvimento local diante de condições tão adversas? Esta é uma tentativa de 

“mergulhar” as propostas discursivas da deliberação numa realidade política 

precária. 

 

Antes de apresentar a proposta metodológica, o artigo perfaz o caminho da teoria 

normativa e de modelos empíricos de pesquisa em deliberação (seção 2), para 

então situá-los no âmbito da ação política para o desenvolvimento (3). Em seguida 

(seção 4), apresenta-se o design proposto para pesquisa empírica no distrito de 

Ponta dos Mangues (Estado de Sergipe – Região Nordeste do Brasil). A opção por 

narrar o processo de construção da pesquisa é compreendida como uma missão 

do pesquisador, no exercício de dar transparência às suas escolhas teóricas e 

metodológicas, expondo-as à crítica e ao compartilhamento e contribuindo para o 

debate sobre metodologia. Por fim, na seção 5, são apresentadas algumas 

considerações complementares, à guisa de conclusão. 

 



 
 

Estudos e modelos empíricos deliberativos 
 
O conceito de deliberação refere-se a um processo argumentativo em que razões 

são trocadas e ponderadas publicamente (Maia, 2008, p. 165-166). Cohen (2009), 

Benhabib (2009) e o próprio Habermas (2003) constroem o cânone procedimental 

a partir do qual a argumentação deve se realizar e cujos pilares abrangem: 

publicidade; justificação racional das opinões; inclusão; responsividade (que rege 

a adequação de seu conteúdo à demanda e às preferências dos deliberantes – o 

que somente pode ser verificado a partir de normas de accountability); liberdade 

plena para deliberar; e orientação ao bem comum. 

 

A comunicação ocupa nessa abordagem um lugar filosófico privilegiado, uma vez 

que é entendida como o jogo cooperado entre as pessoas que tentam se entender 

(Habermas, 2012; Goodin, 2005). A ação comunicativa é quem cria a esfera 

pública, que é seu espaço social (Gomes, 2008, p. 88). O processo político é 

marcado, então, por “estruturas de comunicação pública orientada para o 

entendimento” (Habermas, 1995, p. 43). Mas como fazer valer princípios que 

hipoteticamente possuem uma regulação tão equilibrada, diante de sociedades tão 

imperfeitas? 

 

Ao expandir as possibilidades de entendimento comunicativo para os processos 

democráticos mais amplos, Habermas (2003) instituiu os elementos de 

legitimidade para as decisões ao entrelaçar os espaços de formação das opiniões 

(no mundo da vida) e as esferas institucionais de decisão política. As preferências 

públicas têm possibilidade de gerar poder comunicativo e “furar os bloqueios” do 

sistema. E assim, “tudo gira em torno das condições de comunicação e dos 

procedimentos que outorgam à formação institucionalizada da opinião e da 

vontade políticas sua força legitimadora” (Habermas, 1995, p. 45). 



 
 

Novas abordagens passaram a chamar a atenção para a análise do contexto 

(Steiner, 2012; Conover, Searing & Crewe, 2002) em que a deliberação ocorre, 

assim como para a substância dos debates (Gutmann & Thompson, 2009). Houve 

então uma proliferação de estudos empíricos para testar as hipóteses da teoria 

deliberativa (Thompson, 2008). Os chamados mini-públicos tornaram-se um dos 

métodos mais utilizados de pesquisa empírica (Smith, 2012), com foco na análise 

dos atos de fala dos participantes. Seu foco é a qualidade das trocas 

comunicativas, medida por meio de índices aplicados na análise de debates 

políticos e depois ampliados para pesquisas em sociedades divididas. Steiner 

(2012) analisa experimentos na Colômbia, na Bósnia-Herzegovina e na Bélgica 

(com suas divisões lingüísticas). Na Irlanda do Norte, Fishkin, Luskin, O`Flynn e 

Russell (2012) testaram os efeitos da informação equilibrada na deliberação sobre 

a superação das contendas religiosas na rede escolar. 

 

Existe certa concordância teórica sobre os métodos mais usados na investigação 

deliberativa. Eles abrangem as conferências sobre políticas públicas setoriais (no 

Brasil, avaliadas por Avritzer, 2012); as sondagens deliberativas; as assembléias 

de consenso; as células de planejamento e os júris de cidadãos (Grönlund, Setäla 

& Herne, 2008; Bohman, 1998; Dryzek, 2008; Dienel, 2011). Os três últimos 

modelos são destinados à tomada efetiva de decisão, com a participação de 

experts para fornecer aos cidadãos leigos conhecimentos especializados sobre o 

tema em debate. Esses formatos funcionam como a etapa intermediária descrita 

por Habermas entre a identificação das demandas no cotidiano e a decisão 

política final. Pesquisas experimentais inspiraram também o modelo da 

Deliberative Polling, desenvolvido por James Fishkin. Trata-se de um experimento 

para testar o processo de formação de opinião pública esclarecida diante de 

decisões políticas (Fishkin e Luskin, 2005). As sondagens têm sido usadas para a 

averiguação de controvérsias teóricas específicas. Assim, a Deliberative Polling 

resgata a importância da informação ponderada para a formação dos argumentos 



 
 

e para sua justificação racional. Neblo, Sterling, Kennedy, Lazer e Sokhey (2010) 

enfrentaram a problemática da motivação para a deliberação, combinando a 

sondagem de opinião com técnicas de debate online com representantes 

legislativos nos Estados Unidos. Já Conover, Searing e Crewe (2002) articularam 

surveys e grupos focais para pesquisar as potencialidades deliberativas das 

conversações políticas informais. 

 

Esses modelos de pesquisa contribuíram para o amadurecimento da teoria 

deliberativa nas últimas décadas. Mais recentemente, os métodos deliberativos 

são direcionados para a promoção de mudanças sociais efetivas e para o 

aprimoramento da democracia (Dienel, 2011). É nesta direção que nossa pesquisa 

se orienta. 

 

Ação política e capacidade de deliberação 
  

Os estudos em teoria discursiva a favor da mudança e do desenvolvimento social 

passam inicialmente pelo debate sobre o aprimoramento da qualidade 

democrática e da capacidade deliberativa. Para Dryzek (2008), esta capacidade é 

fundamental para a análise dos países em fase de transição ou em consolidação 

do regime democrático e deve ser qualificada como autêntica (livre), inclusiva 

(com espaços para as manifestações de interesses diversos) e conseqüente (com 

resultados sociais específicos). Isso exige a formação de um capital social e de 

um determinado nível de institucionalização, com fóruns organizados para a 

expressão e a defesa pública de reivindicações. 

 

Ao tratarmos a deliberação como vetor do desenvolvimento, estamos nos 

amparando na necessidade de criar capacidade deliberativa. O viés das 

capacidades pressiona a deliberação para fora de “enclaves deliberativos” numa 

comunidade (como os que são montados para pesquisas pontuais – caso dos 



 
 

experimentos citados anteriormente). Há uma relação direta entre a capacidade 

deliberativa e a forma como o cidadão se vê como ator político competente 

(Conover, Searing & Crewe, 2002, p. 47). A superação dessa percepção demanda 

um trabalho no tempo. Falar sobre o aumento da capacidade só faz sentido 

quando se abordam as mudanças necessárias nas condições gerais que 

restringem as liberdades das pessoas para decidir sobre as políticas que afetam 

suas vidas (Sen, 2011). Dessa forma, a deliberação transformadora pressupõe a 

existência de um processo (Benhabib, 2004, 2009). E nesse sentido, é mais 

coerente entender a democracia deliberativa como um sistema (Mansbridge, 2008, 

2009; Parkinson, 2006) que inclui diferentes espaços ou oportunidades de 

deliberação. 

 

Com o objetivo de criar uma referência mais geral de sistema deliberativo, Dryzek 

(2008) apresenta um constructo que deve contar com 1) o espaço público 

informal; 2) as esferas empoderadas de decisão institucional; 3) elementos de 

transmissão entre esses dois espaços; 4) processos de accountability (pelos quais 

os debates e as decisões se submetem racionalmente à avaliação de todos); e 5) 

uma decisão efetiva. Além de prover informações por meio dessa dinâmica 

construtiva, a prática da deliberação promove aprendizado político, treino 

comunicativo, habilidade para compreender e resolver problemas políticos 

(Chambers, 2009; Bohman, 2009; Dryzek, 2008; Grönlund, Setälä & Herne, 2008). 

A importância da estrutura geral da comunicação nesse processo público não se 

refere somente “nem à função nem ao conteúdo da comunicação cotidiana, mas 

ao espaço social que ela gera” (Habermas, 1992, citado por Bohman, 2009, p. 53). 

 

Ao serem reconhecidas por fomentar novos espaços de discussão, reciprocidade 

e entendimento em comunidades, as práticas deliberativas tornam-se centrais na 

elaboração de políticas para o desenvolvimento local. Na área de saúde, por 

exemplo, Parkinson (2006) avaliou modelos deliberativos realizados no Reino 



 
 

Unido. Entre eles, os que mais produziram inovação social foram os que 

combinaram ferramentas de participação, informação e debate em profundidade, 

formando um contínuo deliberativo. Para tanto, foram combinadas diferentes 

ferramentas de pesquisa e de comunicação, como focus groups, conferências 

gerais, ações de relações públicas para ampliar a visibilidade do processo e 

formação de grupos de trabalho para implementação das decisões. 

 

Em termos de inovação na governança política, Fung e Wright (2001) também 

analisaram casos de reformas institucionais baseadas em ferramentas 

deliberativas para promover maior participação pública nas decisões (como o 

orçamento participativo no Brasil e os modelos de empoderamento local na Índia). 

 

Esses e outros exemplos de pesquisas e práticas em deliberação nos inspiraram 

para a elaboração da proposta empírica que relataremos a seguir. Eles têm em 

comum o mesmo ponto de partida: as experiências sociais concretas das 

comunidades como base para uma política de desenvolvimento local e para a 

ação política.  

 

Pesquisa-ação deliberativa 
 

Para a elaboração do design de nossa pesquisa, o exercício deliberativo é 

compreendido como meio e como fim no processo de superação de problemas 

que freiam o desenvolvimento local. É por meio do processo da deliberação que 

os cidadãos buscam o entendimento sobre sua identidade comunitária, sobre seu 

desejo de futuro (baseado no interesse público) e sobre como executar 

coletivamente esse projeto. Para tanto, a capacidade deliberativa não pode ser 

“entregue” na comunidade por meio da divulgação de regras de convívio ou 

conversação. Para ser genuína, ela deve ser estimulada com a criação de 



 
 

oportunidades para o aprendizado deliberativo. O estímulo à geração dessa 

capacidade é uma das essências dessa pesquisa-ação. 

 

Segundo Thiollent (2009), a pesquisa-ação “é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual 

os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (p. 16). Há por trás do 

propósito do pesquisador o esforço para ajudar a promover a consciência da 

coletividade sobre seus problemas e as possibilidades de superação (Thiollent, 

2009, p. 20-21). As iniciativas de pesquisa, por meio da prática coletiva, tornam-se 

mola propulsora para o empoderamento à ação (Melkote, 2003, p. 139) – aqui 

entendido como o ganho de controle e influência da própria comunidade sobre as 

decisões que lhe concernem. 

 

Denominamos nossa proposta como uma pesquisa-ação deliberativa, uma vez 

que ela se fundamenta tanto sobre os preceitos conceituais quanto sobre os 

modelos empíricos previstos na teoria discursiva. Ela decorre do engajamento dos 

cidadãos no diálogo reflexivo e da consciência coletiva sobre o contexto, a 

identidade, os potenciais e as alternativas para a emancipação (White, 1994, 

p.24). As oportunidades para deliberar podem ser tratadas como uma chance para 

os cidadãos forjarem juntos esse conhecimento e se empoderarem para a 

condução de suas propostas de desenvolvimento às esferas políticas. A 

deliberação teria, então, potencial de promover nos cidadãos o senso político de 

eficácia interna (ver-se capaz de participar politicamente) e externa (perceber que 

sua ação tem impacto no processo político) (Grönlund, Setälä & Herne, 2008).  

 

A partir dessas reflexões metodológicas iniciais, dirigimo-nos a uma pesquisa 

exploratória no início de 2014, realizada no distrito de Ponta dos Mangues, no 

município de Pacatuba (Estado de Sergipe – no Nordeste do Brasil), a 116 



 
 

quilômetros de distância da capital, Aracaju. A região vem se tornando célebre 

pelos atrativos naturais da área denominada como Pantanal Sergipano – um 

complexo de lagoas e dunas – que define o potencial turístico do município, lado a 

lado com praias ainda inexploradas comercialmente. Uma extensa área de reserva 

natural circunda as dunas à beira das praias para proteger a população de 

tartarugas marinhas que fazem a desova em suas areias, sob os cuidados da 

organização não-governamental Tamar. A instituição mantém ali uma unidade de 

monitoramento e ações sociais com a comunidade (como grupos de capoeira para 

crianças). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano em Pacatuba (0,58) está aquém da média 

para  Sergipe (0,68) e para o Brasil (0,77) (PNUD, 2013). O município possui 13,8 

mil habitantes, enquanto o distrito de Ponta dos Mangues, com sua vila de 

pescadores, soma um total de aproximadamente 600 pessoas (IBGE, 2010). A vila 

guarda ainda o ponto turístico da “crôa” da prainha, onde se situa o porto dos 

pescadores, base da associação da categoria – responsável pelo controle da 

pesca e do pagamento da renda complementar durante o período de proibição da 

captura de camarões e caranguejos na região (o chamado “defeso”). 

 

Em 2012, um projeto social denominado Tainha se estabeleceu na vila com o 

objetivo de engajar a comunidade num projeto de turismo comunitário. De 

iniciativa individual da bióloga Thatiana Carvalho, o Tainha se concentra até o 

momento na redescoberta, pelos próprios moradores, de suas características 

naturais e culturais, por meio de estimulo à discussão dos interesses comunitários, 

à redescoberta de tradições e ao resgate da auto-estima. Um dos princípios 

elementares do projeto é a autonomia dos integrantes. São desenvolvidas oficinas 

pelos próprios moradores, ancoradas no objetivo de promoção da identidade 

comunitária, mas também de atividades para futura geração de renda (produção 



 
 

de camisetas com xilogravura, fotografias, artesanato com conchas e cursos de 

hospitalidade, por exemplo). 

 

A principal presença governamental se dá no cotidiano de Ponta dos Mangues 

especialmente por meio da escola de ensino fundamental e do cadastro e do 

monitoramento da atividade pesqueira. Não há iniciativas formais de aproximação 

entre esfera política e cidadãos e nenhum debate oficial foi alguma vez realizado 

sobre um projeto de desenvolvimento local baseado no turismo.  

 

Observações do estudo exploratório  

 

O principal espaço de socialização na comunidade de pescadores é a prainha 

onde se situa o porto. Mas é nos bares da vila em que os grupos se reúnem 

diariamente nas horas livres – o que remete ao problema do alto consumo de 

bebidas alcoólicas. Igrejas – uma católica, com presença central da geografia da 

vila, e pelos menos outras duas evangélicas – organizam atividades coletivas em 

diferentes momentos. Além delas, outros dois locais desempenham um papel de 

“pontos de conexão” para os moradores, em função dos mais diversos objetivos 

pessoais: a barbearia (de propriedade de uma liderança informal na vila), por 

exemplo, e as ações do Projeto Tamar. As reuniões realizadas pelo Tainha tomam 

diferentes espaços, sem sede própria. O núcleo atual de coordenação do projeto 

tem cerca de dez integrantes mais ativos, responsáveis pela coordenação das 

atividades. 

 

Em nossa primeira abordagem aos participantes do Tainha – por meio da 

observação participante e, num segundo momento, com a interpelação do grupo 

composto na ocasião por sete integrantes –, o tema em pauta era a retomada da 

prática do reisado (manifestação folclórica que envolve cantigas e dança de roda) 

na comunidade, resgatando a memória dos moradores mais antigos e o 



 
 

envolvimento dos mais jovens. Questionados sobre a importância do trabalho do 

Tainha na comunidade, os participantes evidenciaram motivações relacionadas a 

senso de pertencimento (a um grupo reunido em atividades lúdicas e a uma 

comunidade cujos contornos naturais e culturais tornam-se aos poucos mais 

reconhecidos); de auto-estima (pela produção própria de artesanato em oficinas 

recentes e pelo orgulho de organização de um festival cultural recente); e de 

“empoderamento prático” (sobre a própria capacidade de realizar eventos culturais 

e de recepcionar participantes de projeto semelhante de outra comunidade de 

Sergipe). A percepção em torno de um “empoderamento político”, pelo qual a 

comunidade se veria diante de uma pressão para reivindicar direitos, recursos e 

programas governamentais, não foi percebida. 

 

Entre as dificuldades mencionadas para o maior engajamento da comunidade com 

o Projeto Tainha, um dos participantes mais jovens ressaltou a necessidade de 

mais comunicação com a comunidade. Uma mulher que demonstra apropriação 

maior do projeto, tendo já se tornado instrutora de oficina de artesanato na vila, 

citou a ausência de interesse entre os moradores e a descrença de que o 

engajamento comunitário poderá promover mudanças sociais. 

 

Técnicas propostas para o campo 

 

O projeto Tainha já plantou uma semente local para a promoção da capacidade 

deliberativa e será nossa porta de entrada na comunidade. A pesquisa pretende 

atuar ao lado desse movimento, sendo favorecida por ele e buscando contribuir 

também para o debate empoderado sobre o projeto de desenvolvimento local com 

base do turismo comunitário. A pesquisa-ação se concentrará inicialmente nos 

espaços públicos e na conexão entre as diferentes redes sociais que se formam 

no povoado. O objetivo principal é provocar de forma mais expandida o 

entendimento sobre o interesse compartilhado em torno de um projeto de 



 
 

desenvolvimento local, bem como o senso de identidade coletiva. No caminho, as 

iniciativas deliberativas se pautarão pelo estímulo dos sensos de apropriação 

comunitária, de confiança interpessoal e de eficácia política, ao mesmo tempo em 

que oportunidades serão construídas para o exercício deliberativo. 

 

Em termos de geração de capacidades deliberativas, partilhamos da visão de 

Fung (2002) sobre a criação de públicos capazes como aqueles que 

 

consistem de cidadãos que percebem os efeitos das ações 

governamentais sobre eles, entendem a relação da política 

com tais efeitos, discutem as conexões entre fins e meios e, 

em troca, conectam-se por meio de arranjos democráticos 

com um Estado que respeita suas decisões. [Tradução livre] 

(p. 66). 

 

A pesquisa de campo em Ponta dos Mangues se concentrará na ação e na 

produção compartilhada de conhecimento com os moradores, com foco na 

promoção da capacidade deliberativa no espaço público. Para tanto, serão 

combinadas várias técnicas, reforçando os recursos e as estruturas sociais já 

existentes (em busca da valorização dos espaços e das redes que se formam 

espontaneamente e evitando artificialidades exógenas à comunidade). Vale 

ressaltar que toda a proposta será submetida à avaliação dos participantes do 

projeto Tainha. Assim, a construção da pesquisa deve ocorrer, por si só, de forma 

deliberada com a comunidade, uma vez que se pretende exatamente estimular o 

empoderamento no “fazer deliberativo” da própria investigação. 

 

Ao mesmo tempo, buscaremos envolver as instituições atuantes na vila, como a 

associação de pescadores, as igrejas, o Tamar, a escola e, especialmente, o 

Projeto Tainha, de maneira a ampliar o envolvimento societal em todo o processo 



 
 

– promovendo um contínuo deliberativo horizontal. Serão valorizadas inovações já 

criadas na comunidade, como o “camelo comunicante” (uma bicicleta equipada 

com amplificadores de som, criada no âmbito do Tainha para divulgar informações 

sobre eventos e oficinas), que poderá colaborar para a visibilidade das ações e 

das decisões tomadas pelos participantes. 

 

Relacionamos a seguir as principais técnicas de coleta de dados a serem 

aplicadas: 

– Grupos de discussão / Projeto Tainha: a retomada após a fase exploratória será 

por meio de discussões acerca da própria pesquisa. O problema investigado será 

avaliado pelo grupo a partir de um contorno original, apresentado por nós e 

compostos de três perguntas essenciais: 1) “Como deve ser o turismo que 

queremos em Ponta dos Mangues?”; 2) “Quais são as ações principais para 

promover o turismo que queremos?”; 3) “Como poderemos apresentar os 

interesses de toda a comunidade ao poder público?”. 

– Surveys: indicadas para averiguação das categorias de análise inspiradas na 

teoria normativa, relacionadas a senso de apropriação, níveis de confiança 

interpessoal e nas instituições, e percepção da eficácia política interna e externa. 

A aplicação das surveys dependerá de planejamento específico para seleção da 

amostra. Serão realizadas no início da pesquisa de campo e ao final, como forma 

de se averiguar as alterações nas respostas. Embora não se trate de um 

experimento, em virtude da impossibilidade de controle “laboratorial” das variáveis, 

o uso das sondagens para a comparação de resultados tende a indicar um 

movimento de percepções em torno do contexto comunitário. A survey inicial 

deverá abranger ainda questões relacionadas às práticas comunicativas, aos usos 

dos meios disponíveis, às redes de interação na comunidade (capital social) e 

indicadores de conhecimento político etc. 

– Ações de visibilidade e conexão de redes sociais: para favorecer a maior 

participação e o interesse nas ações deliberativas, propõe-se a utilização do 



 
 

recurso do “camelo comunicante”, que já está incorporado às práticas locais. 

Outras formas de amplificação das informações sobre a pesquisa poderão ser 

utilizadas e serão debatidas no grupo de discussão inicial. 

– Painéis de planejamento: propõe-se a utilização de reuniões deliberativas para 

indicar elementos para o planejamento do desenvolvimento local a partir do 

turismo. Cada painel (assim denominado por permitir a exposição de argumentos 

e debates) é formado por integrantes que representam uma categoria ou 

característica demográfica local. Os debatedores em cada célula devem alcançar 

uma proposta de consenso. Todas as discussões são moderadas a partir das 

normativas de deliberação. Ao final, devem ser eleitos representantes de cada 

painel, que se reunirão numa conferência geral para as definições em nome de 

todos. Estarão aqui em jogo aspectos como representação e legitimidade das 

decisões tomadas, bem como as motivações para a participação. 

- Plenária “empoderada”: denominamos assim o último dos encontros acima 

descritos. Ele envolverá um encontro deliberativo formal com representantes do 

governo municipal. Os mesmos representantes eleitos para o painel final 

encaminharão as decisões da comunidade, tomadas ao longo do contínuo 

deliberativo proposto. O encontro, também conduzido sob os preceitos 

deliberativos, estará condicionado ao interesse da comunidade local e à 

articulação com o poder público local. 

 

Considerações complementares 
 
O conjunto de técnicas sinteticamente apresentadas no design da pesquisa-ação 

deliberativa aqui proposta é também uma experimentação da teoria deliberativa 

em três dimensões (Gil & Matos e Nobre, 2013). Em primeiro lugar, a pesquisa 

valoriza o contexto em que a deliberação ocorre. O desenho foi forjado a partir da 

compreensão da realidade local, a partir das características de suas redes de 

socialização que são canais para a discussão cívica e política (Conover, Searing & 



 
 

Crewe, 2002, p. 45). A segunda dimensão é a dos procedimentos discursivos. Por 

meio deles, tentamos evitar o risco de espontaneísmo da pesquisa-ação ou de 

certo laissez faire empírico. E, por fim, a terceira dimensão nos remete à 

valorização do conteúdo da deliberação – em busca do que os participantes 

reconhecem como justo e rico de sentido na comunidade de Ponta dos Mangues. 

Isso significa nos concentrarmos sobre os resultados das decisões substantivas 

para a vida prática dos cidadãos que se engajam conosco nesta iniciativa. 

 

Com esta proposta, a pesquisa-ação se orienta especificamente para resultados 

no âmbito comunitário. No entanto, a experimentação do método no processo 

deliberativo local, com foco nos inputs para um projeto de desenvolvimento local, 

pretende ainda fomentar o debate em torno de futuras políticas de comunicação 

pública e deliberação. Exemplos efetivos e bem sucedidos já existem em países 

desenvolvidos (Lewanski, 2013). A pesquisa aqui proposta espera contribuir para 

que sejam consideradas as potencialidades de uma política deliberativa onde ela é 

mais necessária – onde comunidades ainda buscam se empoderar para 

influenciar o desenvolvimento local. 
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