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Estado de Minas Gerais 

Relato das iniciativas da Assembléia de Minas no sentido da  
preservação da memória política do Estado, envolvendo atividades de  
racionalização do Arquivo, pesquisa histórica, criação de bases de  
dados, modernização da Biblioteca, tratamento do acervo audiovisual  
e implantação do Centro  de Memória Política de Minas Gerais.  

1. INTRODUÇÃO  

Muito se diz, e com razão, que no Bras il  há pouco cuidado com a preservação  

da História. Enquanto os países do Norte se debruçam sobre seu próprio patrimônio  

documental e artístico, fazendo disso motivo de orgulho nacionalista e também fonte de  

receita turística, as instituições brasileiras, notadamente as públicas, deixam que a memória  

do país escoe pelo `ralo" do descaso.  

A Assembléia de Minas, a partir da retomada de suas prerrogativas  

institucionais pela via da normalidade democrática, constitucionalmente restabelecida na  

Carta de 1988, compreendeu que o seu arquivo constitui um instrumento de administração,  

de cultura e de exercício da cidadania. Em decorrência disso, foram c riadas as condições  

técnicas e jurídicas para a execução de um amplo programa de preservação de memória,  

resultando nos produtos e serviços que aqui serão relatados.  



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE M INAS GERAIS 

Antes, porém, da abordagem do objeto central deste trabalho, é mister que se 

faça uma reflexão valorativa acerca do empreendimento documentalístico da Assembléia à 

luz da visão memorialista e também sob a ótica da funcionalidade do próprio Poder. 

Sabemos que é imprescindível rever o passado, arrancar dele as analogias com 

o tempo presente, percebendo e explicando regularidades e, desta forma,  construindo 

modelos teóricos úteis para a compreensão do cenário atual. Isto é aprender com a História. 

Não se trata, porém, de simplesmente `ver o passado através da perspectiva presente", pois aí 

haveria unta grande redução do valor da História e até mesmo a corrupção do conhecimento. 

E indiscutível, no entanto, que, contextualizados os diversos cenários e afastados os riscos de 

generalização ou redução de fatos e fenômenos, a História representa um tribunal aberto em 

que a posteridade julga com os elementos da última cultura social. 

Importante também á lembrar que a História, enquanto ciência e no seu 

sentido mais lato, versa fundamentalmente sobre a alta política. A par disso, a preservação 

da memória numa Casa Legislativa  toma-se ainda mais relevante se se considerar que os 

politicos poderão - desempenhar melhor a sua função se compreenderem os processos 

históricos dos quais fazem parte. Tem-se, assim, no trabalho de reconstituição do quadro do 

desenvolvimento institucional passado, uma ferramenta para os fomiuladores de políticas 

públicas. 

Por outro lado, faz-se também necessário que a Assembléia funcione no seu 

dia-a-dia. Daí depreende-se que dados e documentos precisam ser produzidos, organizados 

e recuperados de maneira ágil, pois a informação constitui inumo básico numa Casa de Leis. 

Enfatiza-se, pois, que a memória de hoje é também fundamental para que se possa atuar bem 

amanhã. Essa atitude, além de atender à funcionalidade da Casa, garante ainda que os 
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pesquisadores do próximo milênio não tenham que conjecturar ou inferir dados sobre o  

Parlamento Mineiro hoje, uma vez que a instituição se prepara, de forma moderna, utilizando  

r, o que há de melhor e mais atual na área de informática, para assegurar transparência  à 

sociedade atual e às gerações futuras. A Assembléia de Minas entende que, assim, se firma o  

seu patrimônio poli tico e o seu espaço de atuação, fazendo de sua produção documental a  

escritura viva do próprio Poder.  

Sabe-se, no entanto, que não basta possuir e organizar documentos para  

garantir a soberania institucional É preciso que eles reflitam um rol de decisões políticas 

significativas para a sociedade a li  representada. Por isso, torna-se útil e necessário fazer com 

que os documentos falem. Nesta atividade de decifrá-los e entendê-los é que se localiza a 

outra vertente do trabalho arquivístico na Assembléia de Mmas, por meio da paciente tarefa 

de investigação e pesquisa, que envolve desde o levantamento de dados primários para a 

geração de obras de referência, até o trabalho analítico de historiadores voltados para o 

resgate da memória política_estaduaL_ 

Feitas essas considerações preliminares, serão detalhadas a seguir as iniciativas 

e a evolução do trabalho memorialista no Legislativo Mineiro. 

2. EVOLUÇÃO DO TRABALHO MEMORIALISTA NA ALEMG 

Desde a sua implantação, o Poder Legislativo Mineiro produz documentos 

que constituem o principal acervo da memória polí tica do Estado. Esse acervo documental 

encontra-se hoje dividido em dois g rupos: o primeiro, relativo ao período provincial, foi 

recolhido ao Arquivo Público Mineiro quando da transferência da capital de Ouro Preto para 

Belo Horizonte, onde continua localizado; o segundo grupo refe re-se à documentação do 
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período republicano, já sob a custódia da Assembléia Legislativa. Apesar da perda de parte 

do acervo em decorrência de um incêndio acontecido em 1959, essa memória documental 

vem recebendo tratamento adequado, em termos de organização e segurança. 

O trabalho relativo à memória institucional não se restringiu, no entanto, à 

custódia e preservação de documentos históricos. Em 1982, já com a perspectiva de 

retomada de suas prerrogativas constitucionais, a Assembléia Legislativa elaborou um 

abrangente plano de mode rnização administrativa, no qual estavam previstas ações 

direcionadas para o resgate da história política do Estado. Em decorrência disso, foram 

criados grupos de trabalho que se voltaram para a elaboração de programas de racionalização 

do Arquivo Institucional, implantação da pesquisa histórica, criação de bases de dados e 

modernização da Biblioteca. - 

A implementação desses programas, seguiram-se iniciativas de tratamento do 

acervo audiovisual da Casa, cuhninando com a recente criação do Centro de Memória 

Política de Minas Gerais, conforme abordado a seguir. 

2.1. Racionalização do Arquivo Institucional 

O desenvolvimento do programa de racionalização do Arquivo resultou na 

elaboração de uma norma legal, a Deliberação da Mesa n° 259, de 27 de outubro de 1982 

(Minas Gerais, 1982), que determinava o levantamento da documentação existente no 

arquivo central e nos arquivos setoriais da Casa. A par desse levantamento preliminar, foram 

definidos os procedimentos de remessa de documentos entre arquivos, bem como os prazos 

de guarda dos mesmos, descritos na forma de Tabelas de Temporalidade. Além disso, com 

base no conceito de "documentação histórica" expresso naquela Deliberação, determinou-se 



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

a aplicação da técnica de microfilmagem sobre a mesma, a fim de assegurar a integ ridade do 

acervo, resultando em um volume atual de aproximadamente 800 microfilmes. 

Esse programa de racionalização do Arquivo Ins titucional teve suas metas 

plenamente alcançadas quando, em 1987, instalou-se a base de dados MATE-MG, com o 

objetivo de controlar a tramitação de matérias na Assembléia de Minas. Além do registro das 

1' 	informações, esse sistema tomou possível a localização de todos os documentos da área 

S legislativa, através de consulta por quaisquer de suas facetas: tipo, número, data, origem, 

assunto, situação, autor, relator, partido po litico, etc. Essa base conta hoje com cerca de 

28.000 registros, estando em andamento a implantação retrospectiva dos dados. 

r--------

Uma vez concluída a etapa de organização do ace rvo, a área de Arquivo vem 

se voltando agora para a reorganização da informação, por meio de um trabalho de pesquisa 

de dados primários. A composição institucional do Parlamento Mineiro foi definida como a 

primeira linha de pesquisa, tendo como marco inicial o ano de 1947. Dentro dessa linha, 

encontram-se concluídos e publicados os levantamentos preliminares de Deputados (Minas 

Gerais, 1996a) e Mesas (tomas Gerais, 1995), estando em curso a pesquisa relativa à 

composição das Comissões e Lideranças da Casa. O projeto prevê ainda a ampliação desse 

trabalho em profundidade e extensão, bem como a produção final de uma obra, reunindo os 

resultados de todos esses levantamentos. 

Entende-se que outras linhas de pesquisa advirão certamente, incluindo 

projetos de trabalho em parceria com o Arquivo Público Mineiro, para tratamento do ace rvo 

da Assembléia Provincial. Ciente da riqueza do universo documental do Arquivo, a Casa 

conta, inclusive, com técnicos se especializando, em nível de pós-graduação, na área de 

"gestão da memória". 
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2.2. Implantação da pesquisa histórica 

A partir da formação de uma equipe própria de historiadores, a Assembléia de 

Minas desenvolveu o seu programa de pesquisa histórica, buscando, sempre que possível, 

parcerias com universidades, fundações educacionais e outras instituições públicas e privadas. 

Esse programa desdobrou-se em duas vertentes principais, quais sejam a compilação do 

"Dicionário Biográfico de Minas Gerais" e o projeto de história oral. 

O "Dicionário Biográfico", publicado em 1994, constitui obra de referência 

sobre a elite política, econômica e cultural do Estado no período republicano (1889-1991). 

Estão disponíveis mais de 2.000 verbetes, incluindo informações como: local e data de 

nascimento, nome e profissão dos pais, relações de parentesco, cargos que ocupou, obras 

publicadas, condecorações, etc. Na compilação dos dados, foram consultadas diversas fontes 

(fichas, depoimentos, livros, jornais e arquivos), num trabalho conjunto com o Centro de 

Estudos Mineiros da UFMG, sob a coordenação da Profa. Norma de Góes Monteiro 

(Dicionário..., 1994). 

O projeto de história oral, por sua ve z,  vem sendo desenvolvido por meio da 

realirção de entrevistas com polí ticos mineiros de destaque no cenário estadual. A partir de 

roteiros elaborados previamente, em que são considerados t anto a atuação política do 

depoente quanto o contexto histórico da época, é feita a tomada dos depoimentos, os quais 

são gravados e, posteriormente, transcritos. O projeto engloba ainda a edição e pub licação 

das entrevistas, que passam a integrar a Coleção Memória Poli tica de Minas. Atualmente, 

esse projeto conta com dois depoimentos já publicados, relativos aos Drs. Pio Canedo (Minas 
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Gerais, 1996d) e Fabricio Soares (Minas Gerais, 1996c), além de diversas entrevistas em 

andamento. 

2.3. Criação de bases de dados institucionais 

O programa de criação de bases de dados foi desenvolvido com o propósito 

de dar tratamento informatizado aos dados e documentos diretamente ligados à atividade 

institucional. 

Assim, já em 1982, criou-se o banco de dados NJMG (Normas Jurídicas de 

Minas Gerais), que registra informações referenciais sobre a legislação mineira, dita de 

hierarquia superior (Cons tituição, leis, decretos, além de resoluções e deliberações da 

ALEMG), a partir de 1947. Essa base tem hoje cerca de 57.000 documentos impl antados e 

constitui uma importante ferramenta para o trabalho do Legislativo, estando também 

disponível para outros órgãos públicos, entidades e sociedade em geral. Acessando a base de 

dados NJMG, pode-se recuperar a norma pelo seu tipo, número e data de publicação, bem 

como pelos assuntos nela tratados. O sistema informa ainda as alterações incidentes sobre a 

norma consultada. 

Como complemento ao NJMG, foi implantada, a partir de 1989, a base de 

dados LEX, na qual encontra-se registrado o texto integral da legislação mineira. Essa base 

dispõe atualmente de 4.000 normas, estando em processo a implantação retrospectiva, pela 

qual se pretende cobrir até o ano de 1970. Os documentos podem ser recuperados pelo tipo, 

número e data de publicação da norma. 

Em 1993, foi criada a base de dados DISCURSO, por meio da qual são 

tratados os pronunciamentos parlamentares feitos no Plenário da Casa. Esse sistema conta 
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hoje com aproximadamente 3.500 documentos, recuperáveis pelas seguintes informações: 

orador, data; tipo e número da reunião; data de pub licação; aparteante(s); e assunto(s) 

tratado(s) no pronunciamento. 

Além dos sistemas mencionados, o programa de criação de bases de dados 

institucionais engloba também o MATE-MG, responsável pelo controle da tramitação de 

matérias na Casa, já citado anteriormente. Essas e outras bases de dados, tais como Agenda 

e Circulação de Textos, deverão agora ser integradas num grande sistema, denominado 

LEGIS, em fase de planejamento pela Assembléia de Minas. Pretende-se, por meio desse 

sistema, consorciar numa única plataforma, todas as informações e documentos gerados ao 

longo do processo legislativo, aliados a um poderoso software de recuperação textual (BRS 

Search). 

2.4. Modernização da Biblioteca 

Além de um amplo processo de revisão e atualização do acervo, desenvolvido 

a partir de 1982, o programa de modernização da Biblioteca contemplou também uma série 

de outras iniciativas, tais como: a reestruturação administrativa que, em 1990, agregou num 

só setor as atividades de Biblioteca, Arquivo e manutenção das bases de dados institucionais; 

o recrutamento de novos profissionais da área de Biblioteconomia, em 1992; a construção de 

um espaço fisico adequado ao funcionamento do setor, e, mais recentemente, a automação 

dos processos técnicos, da consulta ao acervo e do serviço de empréstimos aos usuários. 

As atividades de modernização da Biblioteca não se no rtearam, no entanto, 

apenas pela filosofia da ampliação e atualização. A partir de 1994, teve início um trabalho de 

levantamento das publicações feitas pela Assembléia ou a eia relacionadas, através de 
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rastreamento junto à própria Casa e junto a outras instituições de Belo Ho rizonte. As obras 

localizadas compõem hoje a Coleção Memória Bibliográfica da ALEMG, cuja continuidade 

está assegurada pelo estabelecimento de rotinas que garantem o recebimento imediato das 

publicações da instituição pela Biblioteca. 

Concluída a primeira etapa do recolhimento, partiu-se para urn trabalho de 

análise das publicações, com base cru diversos aspectos, tais como: o objetivo da obra, seu 

conteúdo, o(s) órgão(s) da Casa responsável(is) pela pub licação, além da identificação formal 

de autoria, título, data e características fisicas. Como resultado desse trabalho, uma primeira 

avaliação quantitativa e qua litativa do acervo relativo ao período 1986-1996 foi apresentada 

no 5° Encontro Nacional de Documentação e Informação Jurídica, ocorrido em Po rto 

Alegre, em setembro de 1996 (Marques Júnior, 1996). Encontra-se também em fase final de 

confecção um catálogo das publicações da ALEMG, contendo o conjunto das análises feitas, 

acompanhadas de índices remissivos por autor e órgão responsável. 

2.5. Tratamento da informação audiovisual 

O tratamento do acervo audiovisual da Assembléia de Minas, iniciado em 

1996, prevê a execução das atividades de organização, armazenamento e conservação da 

coleção de fotografias e videos, além da implantação de sistemas de controle informatizado 

dos dados. 

O acervo fotográfico é composto por dois grupos: um conjunto de fotografias 

de políticos e personalidades mineiras, adquirido pela ALEMG, e a coleção de fotografias 

feitas pela Diretoria Adjunta de Informação e Comunicação da Casa. Esse material já está 

recebendo o tratamento fisico adequado, estando suas informações registradas em um 
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sistema denominado BANFOTO, por meio do qual é possível recuperar documentos por: 

data, evento, local, pessoa(s), etc. 

O acervo de vídeos, por sua vez, inclui as gravações das sessões de Plenário, a 

programação transmitida pela TV do Legislativo, os programas "Assembléia Informa" 

distribuídos para as emissoras de rádio e televisão, um b anco de imagens diversas e a coleção 

resultante da produção de um clipping eletrônico sobre  a Assembléia Legislativa. O 

tratamento dessa coleção encontra-se atualmente em fase de pl anejamento. 

2.6. Centro  de Memória Política de Minas Gerais 

Esse conjunto de iniciativas fez crescer e consolidar-se a idéia de que seria 

importante dar maior visibilidade e sistematização ao trabalho executado. 

Assim sendo, em dezembro de 1996, inaugurou-se formalmente o Cen tro de 

Memória Política de Minas Gerais (CMP), um espaço em que, futuramente, pesquisadores, 

estudantes e demais interessados poderão ter acesso a documentos e informações sobre a 

história política do Estado, por tradição, sempre fecunda e nacionalmente relevante. 

O Centro abrigará permanentemente o acervo audiovisual da Assembléia, 

composto pelas coleções de fotografias, fitas e vídeos anteriormente mencionadas, 

observadas as condições próprias para seu armazenamento e a disponibi lidade de 

equipamentos necessários á sua consulta. Pretende-se ainda utilizar esse espaço para a 

realização de exposições permanentes de material histórico de caráter bibliográfico, 

fotográfico e iconográfico, como também para mostras temporárias inte gradas a eventos 

promovidos pela Casa. 
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Além do atendimento à pesquisa, com o apoio de especialistas em história e 

documentação, o CMP cumprirá também o papel de difusor de informações polí ticas, 

atraindo um público formador de opinião e, quiçá, ampli ando seus fundos por meio da 

obtenção de doações de acervos públicos e particulares relevantes ou relacionados com seu 

ternário central. 

3. CONCLUSÃO 

Esta é, pois, a síntese do trabalho desenvolvido pela Assembléia Legisla tiva de 

Minas Gerais no sentido do resgate e da preservação da memória politica estadual. 

Embora ainda haja muito a ser feito, esse trabalho reflete, sem sombra de 

dúvida, uma diretriz política visionária e um paciente mourejar técnico com vistas à 

transparência da ação no Legislativo Mineiro. Mais que isso, esse conjunto de iniciativas 

decorre do entendimento de que, preservando o passado e organizando  o presente, o 

Parlamento Mineiro estará assegurando, para as gerações futuras, as mais impo rtantes 

ferramentas de pesquisa sobre a história Política do Estado. 
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