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Rio Grande do Sul realiza experiência inovadora de consulta pública
O governo do Estado e o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) realizam, neste final de
semana, em Porto Alegre, a etapa presencial da 1ª Pesquisa de Democracia Deliberativa do Estado do Rio
Grande do Sul, com o tema da Valorização das Carreiras do Estado.
Pela primeira vez na América Latina e no Brasil, representantes da população gaúcha terão a oportunidade
de serem ouvidos em um processo de consulta pública que segue um método inovador. Criado pelo
professor James Fishkin, da Universidade de Stanford (EUA), a chamada "pesquisa deliberativa" significa
um avanço sobre mecanismos convencionais de pesquisa de opinião pública, na medida em que permite
que os participantes da amostra dialoguem - entre si e com especialistas nos temas tratados - e, assim,
qualifiquem a sua opinião.
Aplicado já por duas vezes na União Europeia (em 2007, sobre o sistema de pensões e a entrada de novos
países-membros no bloco europeu; em 2009, sobre meio-ambiente e trabalho imigrante), o método da
pesquisa deliberativa trouxe grandes resultados também em outros locais onde foi aplicado, como na
Inglaterra (sobre segurança pública), na Irlanda do Norte (sobre compartilhamento de vagas escolares
entre famílias de protestantes e católicos), na Itália (sobre alocação de recursos para a área da saúde) e
também por diversas vezes na China, sendo inclusive referendado pelo Partido Comunista Chinês como
instrumento democrático de consulta.
Aqui no Estado, o trabalho de campo iniciou-se no mês de maio e foi realizado pelo Instituto Methodus, que
aplicou uma pesquisa em que foram ouvidas 1.600 pessoas, em 29 municípios, em uma amostra
representativa da sociedade gaúcha. A partir dessa amostra, um subgrupo de aproximadamente 350
pessoas de diferentes municípios, profissões, classes sociais e idades foi selecionado aleatoriamente reproduzindo as características populacionais do Rio Grande do Sul.
No encontro deste final de semana, este grupo de gaúchos terá a oportunidade de debater, dialogar e
aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, além de formular perguntas a especialistas na área de
gestão de pessoal no setor público. Os resultados deste processo serão conhecidos na próxima semana e
apresentados à opinião pública em entrevista coletiva, no Palácio Piratini.
Janelas para a imprensa:
Sábado (6 de junho) - Das 10h às 11h e das 16h às 17h
Domingo (7 de junho) - 16h (Encerramento)

