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Democracia, delibera~ao e o clamor das ruas
ERIK CAMARANO E JAMES FISHKIN

Ha hoje uma profunda insatisfa· A pesquisa deliberativa
~ao popular como processo decis6·

permite ouvir a popula~ao
rio das elites, com a dernocracia de
de
forma mais profunda do
especialistas e representantes. As
manifesta<;6es mobilizam urna va· que referendos, plebiscitos ou
ga sensa<;ao de descontentamento,
mas nao resolvem quest6es de po·
liticas publicas nem sequer sao ca·
pazes de apontar a melhor dire<;ao
para a mudan<;a.
Ha uma ferramenta de reforma
democratica que permite extrajr a
opiniao das pessoas quando elas es·
tao informadas. )a foi experirnenta·
da no Brasil, na Argentina e em ou·
tros 18 paises e tern suas raizes na
prirneira democracia, em Atenas. E
o rnicrocosmo deliberativo das pes·
soas escolhidas em urn processo de
amostragem aleat6ria. Nos tempos
modernos, econhecida como pes·
quisa deliberativa.
Ela permite ouvir a voz do povo
de forma rnais profunda do que ern
urn referendo ou plebiscito do tipo
"sim ou nao", bern como de forma
mais representativa e elaborada do
que nasdemonstra.;6esde rua (ain·
da que elas expressem queixas le·
gitimas de parte da popula<;ao).
Mais importante ainda, a pesqui·
sa deliberativa pode ser usada pa·
ra expressar as prioridades do po·
vo e quais solu.;6es ele esta dispos·
to a aceitar - e por quais motivos.

manifesta~6es de rua

grupos (ate 15 pessoas}, como em
sess6es plenarias, nas quais pergun·
tarao a especialistas de diferentes
pontos de vista perguntas·chave so·
bre os prose os contras de cada pro·

posta apresentada.

0 resultado seria urn profundo
guia dos cidadaos para reform as de
Suponha urn conselho consulti· verdade. Seria tambern urn guia pa·
vo ou comissao nacional suprapar·
tidaria que prepare uma serie de op· ra lideres mais comprometidos. Eles
<;6es de reform a para responder as poderiam compreender as preocu·
preocupa<;6es da popula<;ao com re· pa<;6es do povo e obter conclus6es
la<;ao aos temas chave: qualidade sobre politicas publicas que valem
dos servi<;os publicos, transparen· a pena ser implementadas -e en·
cia, corrup<;ao e reform a politica. A tender por que essas propostasaten·
comissao deve representar partidos derao ao publico de forma mais ade·
e especialistas do governo e da so· quada do que as alternativas.
A pesqwsa deliberativa ja foi ex·
ciedade civil. Poderia ser formada,
por exernplo, por sugestao da Co· perirnentada em 18 paises (veja em
missao de Legisla.;ao Participativa http:/ /cdd.stanford.edu). Foi apli·
da Camara dos Deputados.
cada ate mesmo para grandes te·
Uma ampla agenda e entao ava· mas nacionais, como as politicas
liada por uma amostra a leat6ria e ap6s o acidente nuclear no )apao,
representativa de centenas de elei· ou o tratamento dado aos ciganos
tores de todo o pais, que responde· na Bulgaria. Talvez ela possa ajudar
rao ern sigilo a questionarios de pes· a construir urn novo carninho para
quisa de opiniao, no momento de o Brasil e a responder de forma con·
seu recrutamento e logo ap6s urn
even to de final de semana, no qual sistente ao clamor das ruas.
se encontrarao para debater.
ERIK CAMARANO, 44, ediretor·presidente do
Seu diaJogo sobre o que deveria Movimento
Brasil Competitivo (MBC)
ser feito precisa ser acompanhado JAMES FISHKIN, 6S, eprofessor de ci@ncia potftica e
abertamente pela midia. Eles ava· com un ica~OO e diretor do Centro de Democracia
liarao os temas tanto em pequenos DeliberatlwJ na Unlvetsldade Stanford (EUA)

