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- INTRODUÇÃO 

Este relatório faz parte de um conjunto de pesquisas que a Vox Populi 
- Mercado e Opinião realizou para a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, através da Lélio Fabiano e Associados. 

Os resultados aqui apresentados referem-se à pesquisa realizada junto 
a representantes de Instituições Públicas, de âmbito federal, 
estadual e municipal, e de entidades civis que participaram - de 
Seminários Legislativos ou Foruns Técnicos de Debate promovidos pela 
Assembléia. As entrevistas foram realizadas entre os dias 03 e 09 de  
novembro de 1993. A pesquisa consistiu na aplicação de um 
questionário semi-estruturado, que reúne as características de duas 
modalidades de pesquisa - quantitativa e qualitativa, combinando 
perguntas estruturadas e quantificáveis, com perguntas abe rtas, que 
possibilitam a percepção das argumentações e diferenças de opinião 
entre o público de interesse. Este tipo de pesquisa permite análise 
quantitativa para o conjunto dos entrevistados e análise qualitativa 
para itens e questões mais específicas. 

Foram realizadas 47 entrevistas, com sorteio de nomes a partir de uma 
relação de representantes de instituições fornecida pela Assembléia, 
distribuídas proporcionalmente, de acordo com o número de 
participantes de cada Seminário ou Fórum Técnico. 
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- CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA  

Sexo  

MASCULINO 	 64%  
FEMININO 	 36%  

TOTAL 	 100% 
BASE 	 47 

.~ 

Tipo de Instituicao'  

PUBLICA FEDERAL 	 17%  

~ 

PUBLICA ESTADUAL 	 45%  
PUBLICA MUNICIPAL 	 4%  
EMPRESA PRIVADA 	 15%  
ASSOCIACAO DE CLASSE DE  

4. TRABALHADORES/FUNCION  
ARIOS 	 4%  

ENTIDADE CIVIL 	 15%  ~. 

TOTAL 	 100% 
BASE 	 47 
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Profissao ?  

ECONOMISTA 	 2%  
SOCIOLOGO 	6%  
ECONOMISTA DOMESTICA 	 2%  
ENGENHEIRO 	 40%  
AGENTE DE PASTORAL 	 2%  
ELETROTECNICO 	 2%  
PROFESSOR  

UNIVERSITARIO/PROFESS  
OR 	9%  

FUNCIONARIO PUBLICO 	 2%  
ADMINISTRADOR DE  

EMPRESAS 	 4%  
HISTORIADOR 	 2%  
ARQUITETO 	 6%  
JORNALISTA 	 2%  
ESTATISTICO 	2%  
GEOGRAFO 	 4%  
SECRETARIA 	 2%  
TECNICO EM CAPTACAO E  

ADUCAO 	 2%  
BIBLIOTECARIA 	 2%  
GEOLOGO 	 2%  
CONTADOR 	 2%  
PRESIDENTE UNIAO DOS  

TRABALHADORES DA  
PERIFERIA 	2%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	47  

Tempo de trabalho ou participacao na  
Instituicao ?  

MEDIA 	 11.3  

~ 
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Cargo, se de direcao ou gerencia, tecnico  
ou outro?  

DIRECAO/GERENCIA 	 72%  
TECNICO 	 17%  
PROFESSOR ADJUNTO 	 2%  
COORDENADOR DE EQUIPE  

TECNICA 	 2%  
SUPERINTENDENTE 	 2%  
PARTICIPA DA COORDENACAO  

EXECUTIVA 	 2%  
PROFESSORA 	 2%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	 47  

- AVALIAÇÃO DO DESEQPENBO DAS INSTiToiÇOES - CONGRESSO NACIONAL,  
CONGRESSO NACIONAL, ASSENBLEIA LLGISLATIVA DE NINAS GERAIS E  
CÃNARA DOS VEREADORES DE BELO HORIZONTE  

Como o sr avalia o desempenho atual do(a)  
de um modo geral ?  

MEDIA OT1MO ROM REGULA REGULA RUIM PESSIM NS  NR TOTAL 

R  R  0 

POSITI NEGATI 

VO  VO 

BASE 

CONGRESSO RACIONAL   4.7 2% 0% 17% 19% 30% 32% 0% 0% 100% 47 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   3.7 0% 21% 26% 21% 21% 11% 0% 0% 100% 47 

CAMARA DOS VEREADORES   4.2 0% 4% 30% 11% 26% 15% 13% 2% 100% 47 
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Como .o sr avalia o"desempenho atual  do(a)  
na sua area ?  

     

      

        

 

MEDIA OTIMO BOM REGULA REGULA RUIM PESSIM NS  NR TOTAL  

R  R  0 

POSIT! NEGATI 

VO  VO 

   

BASE 

CONGRESSO NACIONAL  4.9 0%  2%  15%  9%  34%  38%  0% " 2% 100%  47 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  3.6 6%  21%  28%  11%  19%  15%  0%  0% 100%  47 

CAMARA DOS VEREADORES  4.1 0%  4%  30%  15%  15%  15%  13%  9% 100%  47 

As médias apresentadas nas tabelas acima foram obtidas atribuindo-se 
a cada avaliação um valor, da seguinte maneira: ótimo = 1, bom = 2,  
regular positivo = 3, regular negativo = 4, ruim = 5 e péssimo = 6.  

Assim, uma média 3,7, atribuída à Assembléia Legislativa, significa 
que os entrevistados, em seu conjunto, consideram o desempenho da 
Assembléia Legislativa (de um modo geral) entre "regular positivo' e 
"regular negativo". 

Considerando as avaliações através das médias,  percebemos que a 
Assembléia Legislativa, entre todas as instituições citadas é a que 
tem o desempenho melhor avaliado, tanto "de um modo geral", quanto 
"em relação às áreas de atuação dos entrevistados". 

As médias para o desempenho da Assembléia ficaram entre "regular 
positivo" e "regular negativo", enquanto as médias para o desempenho 
das outras instituições ficaram entre "regular negativo" e "ruim". 

Se somarmos as avaliações "regular" (regular positivo + regular 
negativo) e se compararmos essas avaliações com as negativas, podemos 
verificar que: 

Considerando a avaliação do desempenho das instituições de uum modo  
Geral:  

47% dos entrevistados consideram "regular" o desempenho da  
Assembléia, 32% o avaliam negativamente, e 21% o avaliam 
positivamente. 
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As avaliações negativas superam as regulares no caso do Congresso  

Nacional. No caso da Câmara dos Vereadores, há um empate entre  
avaliações regulares e negativas (41%)., Nesses casos, as avaliações  
positivas ou não existem ou são pouco expressivas.  

Considerando a avaliação do desempenho das instituições nas áreas  
onde atuam os entrevistados:  

39% dos entrevistados consideram "regular" o desempenho da  

Assembléia, 34% o avaliam negativamente e 27% o avaliam  
positivamente.  

As avaliações negativas superam as regulares no caso do Congresso  

Nacional. No caso da Câmara dos Vereadores as avaliações "regular"  
(45%) são bastante superiores às avaliações negativas (30%).  

Em todos os casos,  exceto  na Camara dos Vereadores, o desempenho das  
instituições "de um modo geral" é melhor avaliado do que "em relação  
às áreas especificas onde atuam os entrevistados".  

Pedimos aos entrevistados que justificassem suas avaliações em  

relação ao desempenho da Assembléia de um modo geral e em relação à  

sua área de atuação. Separamos as respostas em blocos positivos e  

negativos e vamos apresentá-las aqui de maneira sintetizada.  

As avaliações positivas para o desempenho da Assembléia de um modo  
geral, se baseiam, em sua maioria, na percepção de que a instituição  
tem desenvolvido ações voltadas para a ampliação da participação da  

sociedade nas discussões e decisões ligadas ao campo de atuação do  
Poder Legislativo. A maioria das respostas faz referências às  
"iniciativas" que a Assembléia tem promovido, tais como Seminários,  
que mostram que "está havendo uma preocupação maior com a  

comunidade". Na mesma linha de argumentação, alguns entrevistados  

ressaltaram a "boa estruturação administrativa da Assembléia", a  
"organização de um corpo técnico competente", a "descentralização de  
decisões e abertura de maior espaço aos municípios". Algumas  
avaliações, menos frequentes, referem-se à melhoria do desempenho dos  

deputados.  

Quanto às avaliações negativas para o desempenho da Assembléia dm um  
modo geral, as justificativas se baseiam, em boa parte, em criticas  

aos deputados. As criticas são diversas: "parlamentares só pensam em  
reeleição, nos seus interesses próprios", "fazem pouco para a  
população, não tam dado solução para os problemas do Estado", "o  
nível cultural dos deputados é fraco, não têm consciência dos seus  
deveres parlamentares", "beneficiam a classe empresarial com leis e  

projetos".  
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Embora menos frequentes, muitas criticas referem-se mais  
concretamente à atuação da Assembléia como instituição: "falta  
autonomia nas decisões em relação ao Governo", "gastam demais, fazem  
mau uso do dinheiro público", "corporativismo da Assembléia impede a  
transparência da instituição", "a Assembléia não ajuda as  
comunidades", "tem sido omissa perante os problemas de desvio de  
verbas e corrupção", "falta concretizar as resoluções tiradas nas  
discussões".  

As avaliações positivas  para o desempenho  da Assembléia em relação  à 
área de atuação  dos entrevistados em sua maioria apontam para a  
"intenção" e o "interesse" da Assembléia em discutir os problemas  
setoriais, manifestados pela realização dos Seminários e Foruns  
Técnicos. As áreas de onde partem avaliações mais positivas são:  

* recursos hídricos, com destaque para o projeto de desenvolvimento  
sustentável da Bacia do Rio São Francisco;  

* setor rural, com destaque para o andamento da legislação sobre  
agrotóxicos;  

* educação, destaque para a boa organização do "Congresso";  

* patrimônio cultural e cultura, destacando a Revisão Constitucional;  

* saneamento, destacando o "alto grau de conhecimento dos deputados  
envolvidos com trabalhos na área";  

* meio ambiente, destacando a boa vontade da Assembléia em. atender  
solicitação do setor;  

* setor habitacional, destacando a elaboração de uma "política  
habitacional coordenada pela Assembléia".  

Quanto às avaliações negativas,  algumas vezes levam em consideração 
os seminários, refletindo uma avaliação dos seus resultados e  
organização, mas em geral são mais abrangentes, referindo-se à ação  
mais global do Poder Legislativo em cada setor. As áreas de onde  
partem as avaliações negativas são bastante diversas, e às vezes,  
coincidem com as mesmas de onde partiram avaliações positivas.  
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Destacamos as  seguintes avaliações:  

* "pouco interesse em relação ao setor artístico";  

* "pouco desenvolvimento de trabalhos na área de habitação, com  
exceção do Seminário";  

* "a política agrícola é muito pobre, voltada para os interesses dos  
grandes produtores";  

* "falta de proposição e avanços na área de saneamento";  

* "projetos que necessitam aprofundamento não tam bom andamento";  

* "morosidade para reformular leis da Constituição estadual nas áreas  

de cultura e meio ambiente";  

* "falta de bons resultados na área ambiental por falta de orientação  

técnica";  

* "falta de projetos específicos sobre urbanização";  

* "dificuldade de entendimento da .política educacional, entre  

comissões da Assembléia e Secretaria da Educação".  

A sua opiniao a respeito do(a) 	 nos ultimos anos  
melhorou, ficou igual ou piorou ?  

MELHOR FICOU PIOROU NS  NR  TOTAL 

OU  IGUAL  

BASE 

CONGRESSO NACIONAL   38% 17% 45% 0% 0% 100% 47 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS   53% 34% 11% 2% 0% 100% 47 

CAMARA DOS VEREADORES DE 

BELO HORIZONTE   28% 28% 26% 17% 2% 100% 47 

E  
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A Assembléia Legislativa melhorou para 53% dos entrevistados nos 
últimos anos. Piorou para apenas 11% e ficou igual para 34%. Esses 
índices são muito mais positivos do que os obtidos pelas outras 
instituições do Legislativo, como podemos ver na tabela. 

Pedimos aos entrevistados que justificassem suas respostas. Aqueles 
que responderam que a Assembléia "melhorou" nos últimos anos 
apontaram os seguintes motivos principais: a abertura da Assembléia à 
participação das comunidades, dos municípios, através da realização 
dos Seminários e Audiências Públicas, aumento do número de deputados 
preocupados com problemas sociais e regionais e maior 
profissionalização do corpo técnico. Aqueles que responderam que a 
Assembléia "ficou igual" ressaltaram a falta de autonomia da 
instituição em relação ao Executivo, a insuficiência de propostas 
concretas voltadas para os principais problemas do Estado, a 
predominância de interesses particulares e de pequenos grupos sobre 
os interesses sociais, a falta de preparo dos deputados. Os que 
responderam que a Assembléia "piorou" nos últimos anos destacaram o 
aumento do fisiologismo dos deputados. - 

A sua opiniao sobre a assembleia legislativa de Minas Gerais 
em comparacao com a sua opiniao sobre as assembleias de outros 

estados e melhor, igual ou pior ? 

ALMG E ASSEMBLEIAS 
OUTROS ESTADOS 

MELHOR 	 28% 
IGUAL 	 15% 
PIOR 	 2% 
NS 	 51% 
NR 	 2% 
DEPENDE DA REGIAO 	 2% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	47 

28% dos entrevistados responderam que possuem opinião melhor sobre a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, do que sobre as Assembléias 
de outros Estados. 

15% responderam que possuem igual opinião e apenas 2% que possuem 
opinião pior. 

53% responderam que não sabem  avaliar porque não possuem informação 
suficiente e 2% responderam que depende da região. 
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Pedimos aos entrevistados que justificassem suas respostas. Os que 
responderam que possuem opiniãõ anelhor sobre a Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais do que sobre as Assembléias de outros Estados 
apontaram os seguintes motivos: maior seriedade e menor fisiologismo 
dos deputados mineiros em relação a algumas Assembléias, como as do 
Rio de Janeiro, do Norte e do Nordeste, maior abertura 5da instituição 
à população, melhor corpo técnico e organização administrativa e 
infra-estrutura mais moderna. Alguns entrevistados disseram que 
muitos parlamentares de outros Estados tam visitado a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, em busca de informações, sugestões e 
idéias para melhorar o desempenho das Assembléias dos seus Estados. 

Os que responderam que possuem igual opinião sobre a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais e de outros Estados ressaltaram os 
seguintes aspectos: todas as Assembléias são muito dependentes do 
Executivo e o desinteresse dos politicos em relação aos problemas 
sociais é geral, os politicos tém a mesma mentalidade em todo lugar. 
Apenas um entrevistado respondeu que possui opinião pior sobre a 
Assembléia de Minas Gerais do que sobre as Assembléias de outros 
Estados, alegando que "existem algumas Assembléias mais atuantes, por 
exemplo, a de São Paulo, que é mais politizada", embora faça questão 
de lembrar que "existem outras Assembléias muito piores do que a 
nossa, como as do Nordeste, onde há muita politicagem". 

- IMAGES DA ASSEMBLÉIA LHGISLãTIVA 

Na sua opiniao, o trabalho da assembleia legislativa esta 
mais voltado para as regioes do interior do estado, para a 

regiao metropolitana de Belo Horizonte ou para as duas 
regioes igualmente ? 

ESTA MAIS VOLTADO PARA O 
INTERIOR 	 34% 

ESTA MAIS VOLTADO PARA A 
REGIAO METROPOLITANA 	 13% 

PARA AS DUAS REGIOES 
IGUALMENTE 	 45% 

PARA NENHUMA DAS DUAS 	 2% 
NS 	6% 

TOTAL 	 100% 
. BASE  47 
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Na sua opiniao, o trabalho da assembleia legislativa esta mais  
voltado para as camadas mais ricas da populacao, para as classes  

i f  
medias, para as camadas mais pobres ou para todas as camadas  

igualmente  

E • 

PARA AS CAMADAS MAIS  
RICAS 	 43%  

PARA AS CLASSES MEDIAS 	 17%  
PARA AS CAMADAS MAIS  

POBRES 	 6%  
4 ~ PARA TODAS AS CAMADAS  

IGUALMENTE 	 30%  
NS 	 4%  

~ 
TOTAL 	 100%  

BASE 	 47  

4. 

k. 

Algumas pessoas criticam a assembleia dizendo que ela e um  
cabide de empregos e que seus funcionarios ganham muito e  

trabalham pouco. Na sua opiniao essas criticas sao:  

TOTALMENTE VERDADEIRAS 	 11%  
MAIS VERDADEIRAS DO QUE- 

FALSAS 	 53%  
MAIS FALSAS DO QUE  

VERDADEIRAS 	 23%  
TOTALMENTE FALSAS 	 4%  
NS 	 2%  
NR 	 6%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	 47  
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- AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

Gostaria que o 
em seu conjunto 

sr avaliasse os funcionarios da assembleia  
dando uma nota de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima  

considerando os seguintes aspectos:  e 1 a nota mínima 

MEDIA 1 2 3 4 5 NS NR TOTAL 

BASE 

DEDICACAO AO TRABALHO   2.8 9% 19% 43% 15% 2% 11% 2% 100% 47 

COMRETENCIA   3.0 4% 23% 32% 17% 6% 13% 4% 100% 47 

COMPROMISSO COMA  

INSTITUICAO   2.5 15% 32% 13% 17% 2% 15% 6% 100% 47 

Gostaria que o sr avaliasse os funcionarios da assembleia  

que o sr conhece dando uma nota de 1'a 5, sendo 5 a nota máxima  

e 1 a nota minima considerando os seguintes aspectos:  

MEDIA  1  2  3  4  5  NS  NR TOTAL  

BASE 

DEDICACAO AO TRABALHO  4.1  2%  9%  6%  38%  36%  6%  2% 100%  47 

COMRETENCIA   4.0  0%  11%  11%  36%  32% ' 9%  2% 100%  47 

COM9ROMISS0 COM A 

INSTITUICAO   3.8  2%  15%  9%  38%  23%  9%  4% 100%  47 

Os funcionários da Assembléia, considerados em seu conjunto, não são  
bem avaliados pelos entrevistados. Se considerarmos que a nota 1 quer  

dizer péssimo, a nota 2 = ruim, a nota 3 = regular, a nota 4 = bom e  
a nota 5 = ótimo, veremos que, para os entrevistados, os funcionários  

da Assembléia são considerados entre ruins e regulares, a propósito  

dos itens avaliados.  

Todavia, quando pedimos aos entrevistados que avaliassem os  
funcionários aue conheciam, com quem tiveram contato, as médias  

obtidas foram muito melhores. Em apenas um item - compromisso com a  

instituição, os funcionários alcançaram nota média abaixo de 4 (bom).  
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- AVALIAÇÃO DOS DEPUTADOS 

1 
Gostaria que o 

do coniunto dos deputados 
sr me dissesse, como avalia o desempenho 

estaduais no cumprimento das seguintes 
funcoes que eu vou ler ? 

MEDIA 1 2 3 4 5 NS TOTAL 

BASE 

PROPOSICAO E VOTACAO DE 

LEIS DE INTERESSE DA 

POPULACAO 	  3.7 0% 15% 21% 47% 17% 0% 100% 47 

DISCUSSAO E APROVACAO DO 

ORCAMENTO ESTADUAL 	 3.9 O% 15% 17% 23% 34% 11% 100% 47 

FISCALIZACAO DOS ATOS DO 

GOVERNO ESTADUAL 	 4.2 O% 2% 15% 36% 43% 4% 100% 47 

REPRESENTACAO DOS 

INTERESSES DA 

POPULACAO 	  3.8 0% 13% 21% 36% 30% 0% 100% 47 

REPRESENTACAO DOS 

INTERESSES REGIONAIS 

E/OU SETORIAIS 	 2.9 6% 28% 40% 13% 9% 4% 100% 47 

Atribuindo a muito satisfatório o valor 1, a satisfatório o valor 2 , 
a mais ou menos satisfatório o valor 3, a pouco satisfatório o valor 
4 e a nada satisfatório o valor 5, e fazendo os cálculos adequados, 
obtivemos para cada item considerado uma média, conforme a tabela 
acima. Podemos perceber a partir desses dados que os entrevistados 
não avaliam bem - entre mais ou menos satisfatórió (2,9) e pouco 
satisfatório (4,2) - o desempenho do conjunto dos deputados no 
cumprimento das funções que mencionamos. 
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Gostaria que o sr avaliasse os deputados estaduais 
em seu conjunto  dando uma nota de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima 

e 1 a nota mínima considerando os seguintes aspectos: 

MÉDIA 1 2 3 4 NS TOTAL 

• BASE 

ESFORCO P/RESOLVER 
PROBLEMAS POPULACAO 	  2.3 15% 49% 32% 4% 0% 100% 47 

COMPETENCIA 	  2.3 23% 36% 30% 11% 0% 100% 47 

HONESTIDADE 	  2.5 13% 28% 32% 11% 17% 100% 47 

DEDICACAO AO TRABALHO 	 2.2 19% 45% 21% 11% 4% 100% 47 

Gostaria que o sr avaliasse os deputados estaduais 
que o sr conhece dando uma nota de 1 

minima considerando 
a 5, sendo 5 

os seguintes 
a nota máxima 

aspectos: e 1 a nota 

MEDIA 1 2 3 4 5 NS HR TOTAL 

BASE 

ESFORCO P/RESOLVER 

PROBLEMAS POPULACAO 	 3.6 6% 9% 26% 38% 19% ' 2% 0% 100% 47 

COMPETENCIA 	  3.7 4% 13% 21% 34% 26% 2% 0% 100% 47 

HONESTIDADE 	  3.9 0% 9% 23% 23% 32% 11% 2% 100% 47 

DEDICACAO AO TRABALHO 	 3.7 2% 17% 17% 30% 32% 2% 0% 100% 47 

Os deputados, considerados em seu conjunto, não são bem avaliados 
pelos entrevistados. Se considerarmos que a nota 1 quer dizer 
péssimo, a nota 2 = ruim, a nota 3 = regular, a nota 4 = bom e a nota 
5 = péssimo, veremos que, para os entrevistados, os deputados são 
considerados ruins  (médias próximas de 2,0), a propósito dos itens 
avaliados. 
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Quando pedimos aos entrevistados que avaliassem os deputados que  
conheciam, com quem tiveram ou tam contato, as médias obtidas foram  

melhores, mas não ultrapassam 4,0 (bom). Podemos dizer que ficaram em  
torno do que chamamos "regular positivo" (3,5).  

— AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 0ASSEl/BLSIA  INFORMA  

O sr ja 	 o programa Assembleia Informa  
Assembleia mostrando o que faz ?  

SIM 	NAO 	TOTAL  

BASE  

VIU NA TV 	 96% 4% 100% 47  

OUVIU NO RADIO  
ASSEMBLEIA INFORMA 	 34% 66% 100% 47  

O sr 	 o programa Assembleia Informa  
muitas vezes, algumas vezes ou apenas uma vez ?  

MUITAS ALGUMA APENAS 	TOTAL  
VEZES S 	UMA  

VEZES VEZ  

BASE  
	 a 
VIU O PROGRAMA  

ASSEMBLEIA INFORMA:.. 47% 53% 0% 100% 45  

OUVIU O PROGRAMA  
ASSEMBLEIA INFORMA:.. 38% 50% 13% 100% 16  



Pensando no que o sr viu na tv e ouviu no radio  
o sr acha que os programas Assembleia Informa sao em geral  

interessantes, pouco interessantes ou nada interessantes  

INTERESSANTES 	 63%  
POUCO INTERESSANTES 	 28%  
NADA INTERESSANTES 	 9%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	 46  

E  

E  
~ c. 

E Pensando no que o sr viu na tv e ouviu no radio 
o sr acha que os programas Assembleia Informa descrevem ou nao 

descrevem o que se passa de fato na assembleia e o que os 
deputados de fato estao fazendo 

DESCREVEM 	 39%  
NAO DESCREVEM 	 59%  
DESCREVEM EM PARTE 	 2%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	 46  

E  
Utilizando uma escala de 1 a 5, onde 1 quer dizer que o sr  

considera o programa eminentemente informativo e 5 que o sr  

considera o programa eminentemente propagandistico,em que ponto  

dessa escala o sr situaria o programa Assembleia Informa  

INFORMATIVO 	 4%  
MAIS INFORMATIVO DO QUE  

PROPAGANDISTICO 	 9%  
TAO INFORMATIVO QUANTO  

PROPAGANDISTICO 	 33%  
MAIS PROPAGANDISTICO DO  

QUE INFORMATIVO 	 37%  
PROPAGANDISTICO 	 17%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	46  

e14  

E  
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Na sua opiniao, a assembleia deveria aumentar, manter  

diminuir ou interromper esse tipo de iniciativa de comunicacao . 

AUMENTAR 	 9%  
MANTER 	 59%  
INTERROMPER 	 7%  
MELHORAR 	 26%  

TOTAL 	 100%  
-BASE 	46  

E  

Pedimos aos entrevistados que justificassem suas respostas. As mais  

frequentes, que sintetizam melhor as opiniões do conjunto dos  
entrevistados são as seguintes:  

A Assembléia deve manter suas iniciativas de comunicação, do tipo do  
programa "Assembléia Informa" porque permitem que a população conheça  

o trabalho que vem sendo realizado pela instituição. A população deve  

ser informada do trabalho da Assembléia. Cerca de 60% dos  
entrevistados sustentaram essa opinião. A natureza informativa do  

programa é seu aspecto mais valorizado.  

Cerca de 1/3 dos entrevistados respondeu que as iniciativas devem ser  
mantidas, porém modificadas, melhoradas ou aumentadas. A natureza  

informativa do programa deve ser mais realçada, mostrando projetos  
que estejam sendo discutidos na Assembléia e resultados obtidos pelos  

Seminários. Sugeriu-se também que o programa fosse usado para  
divulgar contas e gastos do Governo.  

Os poucos que sugeriram que as iniciativas deveriam ser  
interrompidas, alegaram que "trata-se de mais uma propaganda,  

autopromoção de deputados" e um "gasto desnecessário e impróprio do  

dinheiro público, sobretudo em anos eleitorais".  

- AVALIAÇÃO DOS SffiIIIi1lRIOS LEGISLATIVOS  ,E FORMS TSCliICOS  

O sr ja participou de algum seminario legislativo  
ou forum tecnico na assembleia ?  

SIM 	 100%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	 47  

1 

~ 

t.  
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Qual a sua avaliacao para que esse evento do qual o sr  

participou ?  

OTIMO 	 45%  
BOM 	 38%  
REGULAR POSITIVO 	 13%  
REGULAR NEGATIVO 	 2%  
RUIM 	2%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	47  

Na sua opiniao, este tipo de evento e :  

ESSENCIAL P/O BOM  
CUMPRIMENTO FUNCOES  
DO PODER LEGISLATIVO 	 77%  

IMPORTANTE, MAS NAO  
ESSENCIAL 	 23%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	47  

Na sua opiniao, este tipo de evento e  

ESSENCIAL P/A  
INSTITUICAO OU  
SEGMENTO EM QUE ATUA 	 47%  

IMPORTANTE, MAS NAO  
ESSENCIAL 	 51%  

NR 	2%  

TOTAL 	 100%  
BASE 	47  
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De um modo geral, o sr diria que o seminario correspondeu 
totalmente as suas expectativas, correspondeu em parte ou 

nao correspondeu as suas expectativas ? 

CORRESPONDEU TOTALMENTE. 34% 
CORRESPONDEU EM PARTE 	 62% 
NAO CORRESPONDEU 	 4% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	 47 

Pedimos aos entrevistados que justificassem suas respostas. Aqueles 
que responderam que o Seminário correspondeu totalmente às suas 
expectativas disseram que os objetivos propostos foram alcançados, 
houve cooperação entre as instituições envolvidas, o Seminário 
representou uma oportunidade de intercâmbio entre governantes e 
entidades, a Assembléia demonstrou profissionalismo, os seminários 
foram abertos e bem organizados. 

Os que responderam que o seminário correspondeu gm  parte às suas 
expectativas (que representam cerca de 60% dos entrevistados) 
disseram que, apesar da boa organização, ficaram dúvidas a respeito 
da "aplicação prática", da "continuidade" das resoluções tomadas, que 
faltou maior "engajamento", participação e preparo dos deputados, 
faltou capacitação técnica, pesquisa técnica e jurídica para 
acompanhar e finalizar as discussões, as palestras poderiam ter sido 
melhor preparadas, houve distorção nas discussões, devido a  
divergências de interesses e de objetivos dos participantes. 

Os que responderam que o Seminário não correspondeu às suas 
expectativas alegaram que "é cheio de normas e monopolizado" e que 
"virou um palanque de propaganda eleitoral", e por isso "as 
discussões perderam o sentido". 

— - 



• 	POPtlLI 

— CONHECIMENTO SOBRE OUTRAS ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA  

O.sr conhece algum outro tipo de atividade ou trabalho 
que a assembleia realiza com o objetivo de  melhorar 
a convivencia entre o poder legislativo e os diversos 

segmentos da sociedade ? 

REUNIOES 
REGIONAIS/ASSEMBLEIAS 
REGIONAIS 	 17% 

TRABALHO FEITO PELA 
ASFAS 	4% 

REVISTA INFORMATIVA DA 
ASSEMBLEIA 	 2% 

FORUM PERMANENTE PELA 
VIDA CONTRA A 
VIOLENCIA 	 2% 

EXPOSICOES CULTURAIS E 
ARTISTICAS 	2% 

CIPF SAO FRANCISCO 	2% 
MOSTRA DA CIENCIA E 

TECNOLOGIA 	 2% 
VIDEO PASSADO NAS 

ESCOLAS PUBLICAS 	 2% 
REUNIOES TECNICAS DAS 

COMISSOES ESPECIFICAS 6% 
NAO CONHECE 	 60% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	47 

O sr conhece alguma publicacao da assembleia legislativa ? 
(Se sim) Qual ? Mais alguma ? 

CITOU NAO 	TOTAL 
CITOU 

BASE 

CONHECE ASSEMBLEIA 
INFORMA 	 17% 83% 100% 47 

CONHECE REVISTA DO 
LEGISLATIVO 	 28% 72% 100% 47 



822. 

Como o sr avalia essa publicacao ? 

OTIMO BOM REGULA RUIM PESSIM NR TOTAL 
R 	O 

AVALIACAO ASSEMBLEIA 

BASE 

INFORMA 	 0% 50% 38%. 0% 0% 13% 100% 8 

AVALIACAO REVISTA DO 
LEGISLATIVO 	 8% 54% 23% 8% 8% 0% 100% 13 

- AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DA ASSE:IBLLIA NA INPREIiSA 

Na sua opiniao, as atividades da assembleia e dos deputados 
estaduais ocupam ou nao suficiente espaco nos meios de 

comunicacao do nosso estado ? 

OCUPAM 	 57% 
NAO OCUPAM 	 36% 
NS 	 2% 
NR 	 4% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	47 

Na sua opiniao, o tratamento dado pela imprensa mineira a 
assembleia e ao trabalho dos deputados estaduais e em 

geral parcial ou imparcial ? 

PARCIAL 	 62% 
IMPARCIAL 	 30% 
NS 	 2% 
NR 	 4% 
DEPENDE DO JORNAL 	 2% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	 47 
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Pedimos aos entrevistados que justificassem suas respostas. Aqueles 
que responderam que consideravam "parcial" o tratamento dado pela 
imprensa mineira à Assembléia e ao trabalho dos deputados estaduais 
apresentaram os seguintes motivos principais: 

A tratamento dado pelos jornais depende da política do jornal, dos 
interesses que estão em jogo no momento. A imprensa mineira é 
tendenciosa, favorece os partidos governistas e os deputados 
governistas, assim como os grupos e deputados com força econômica. A 
imprensa não faz uma avaliação do que acontece de fato, do que está 
sendo feito; alguns deputados tem espaço e outros não, alguns fatos 
merecem destaque e outros não. 

Aqueles que responderam que consideravam "imparcial" o tratamento 
dado pela imprensa mineira à Assembléia e aos deputados acreditam que 
a imprensa "cobre" adequadamente o trabalho da Assembléia, divulga o 
que acontece. Não percebem nenhum esforço no sentido de prejudicar ou 
favorecer determinado partido ou deputado. Todos são tratados da 
mesma maneira pela imprensa, às vezes são elogiados, às vezes 
criticados. A imprensa tem cumprido seu dever de informar a 
população, como tem sido demonstrado nos casos das CPIs. 

Na sua opiniao, a imagem da assembleia junto a pessoas do seu 
relacionamento profissional e pessoal e positiva, mais positiva 
do que negativa, nem positiva nem negativa, mais negativa do 

que positiva ou negativa ? 

POSITIVA 	 6% 
MAIS POSITIVA DO QUE 

NEGATIVA 	 15% 
NEM POSITIVA NEM 

NEGATIVA 	 15% 
MAIS NEGATIVA DO QUE 

POSITIVA 	 45% 
NEGATIVA 	 19% 

TOTAL 	 100% 
BASE 	47 

1323  
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- ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ASSEMBLÉIA  

Pedimos aos entrevistados que apontassem dois aspectos positivos e  
dois aspectos negativos na Assembléia Legislativa de Minas Gerais.  
Apresentaremos as respostas de maneira sintetizada.  

* Aspectos positivos  

O aspecto positivo mais citado foi a disposição da Assembléia em  
aumentar sua relação com os diversos segmentos da sociedade, através  
de discussões, seminários e comissões, visando buscar soluções para  

os problemas do Estado. Outros aspectos mencionados: a seriedade do  
trabalho das comissões técnicas, a boa organização administrativa, o  
interesse em informar a sociedade sobre - o trabalho da instituição, a  
preocupação com a transparência do exercício do Poder Legislativo, a  
abertura para os municípios.  

Apenas 4% dos entrevistados não responderam ou não souberam  
responder, e 6% disseram que não vêm nenhum aspecto positivo.  

* Aspectos negativos  

O aspecto negativo mais citado foi a falta de independência do Poder  
Legislativo em relação ao Executivo Estadual. Outro aspecto muito  

citado foi a falta de identificação com as prioridades do  
Estado/necessidades da população. Além desses, foram mencionados: a  

morosidade na elaboração de leis e projetos, número excessivo de  
funcionários, clientelismo nas relaçães.entre parlamentares e  
sociedade, "fisiologismo", "nepotismo", "conservadorismo" dos  
deputados, despreparo de deputados/incompetência, altos salários de  

funcionários e deputados, pouca divulgação dos trabalhos. Apenas 2%  
não souberam responder.  
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E 1 - APRESENTAÇÃO  

Ç+ Este Relatório Síntese contém os principais resultados do conjunto de  

pesquisas realizadas para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais  
pela Vox Populi - Mercado e Opinião, ao longo do período compreendido  
entre setembro e novembro de 1993.  

Os trabalhos foram solicitados pelo Departamento de Comunicação  
Social da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que prestou a mais  
intensa e profícua colaboração para que chegassem a termo, sendo  
supervisionados e acompanhados em todas as suas etapas pela Lélio  
Fabiano & Associados.  

Ao reconhecer a contribuição inestimável do Departamento de  
Comunicação Social da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e da  
Lélio Fabiano & Associados e ao apresentar a ambos seus  
agradecimentos por ela, a Vox Populi expressamente exime qualquer uma  
da responsabilidade por opiniões e conceitos expendidos neste  
Relatório Síntese e em todos os Relatórios parciais da pesquisa,  
assumindo-as integralmente.  

2 -  ETAPAS DA PESQUISA  

0 conjunto de trabalhos objeto deste Relatório Síntese é formado por  
quatro diferentes atividades de pesquisa, sendo dirigidas a dois  
públicos básicos:  -  

,1 * Público Interno, formado pelo corpo de funcionários da Assembléia  
Legislativa de Minas Gerais e constituído por seus principais  

r 	subconjuntos: funcionários do quadro administrativo e funcionários  

I . 	

de recrutamento amplo.  

* Sociedade em Geral, formada pela população adulta residente em  
Minas Gerais, tanto na Capital, quanto no Interior.  

O público interno foi objeto de uma pesquisa quantitativa, que  
envolveu a aplicação de um questionário padronizado, contendo  
questões abertas e fechadas, a uma amostra de 250 funcionários de  
todos os quadros, aleatoriamente sorteados. As atividades de campo  
foram realizadas entre 20 e 27 de outubro de 1993.  

~ 
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A sociedade em geral foi objeto de três pesquisas distintas, sendo a 
primeira dirigida a pessoas que, por haverem participado de eventos 
abertos patrocinados pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais - 
seminários técnicos e encontros - tiveram oportunidade de conviver 
mais próxima e intensamente com ela. Ressalvadas as especificidades 
sócio-econômicas dessas pessoas-7 seja em termos profissionais ou 
educacionais, a pesquisa fornece indicações sobre como poderá vir a 
ser a imagem e a avaliação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
à medida em que um maior contingente da população em geral tenha 
maior informação e contato mais concreto com a instituição. A 
pesquisa foi realizada entre 03 e 11 de novembro de 1993. 

As duas outras pesquisas foram dirigidas ao conjunto dos cidadãos 
[ comuns, procurando identificar as opiniões, sentimentos, atitudes, 

expectativas e comportamentos do eleitorado mineiro sobre temas 
políticos em geral e sobre a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
em particular. Seus resultados são válidos tanto para o conjunto do 
eleitorado, quanto para seus principais subgrupos demográficos, 
regionais e sócio-econômicos. 

A primeira dessas duas pesquisas foi realizada para subsidiar a 
segunda e consistiu na execução de um conjunto de seis discussões em 
grupo com eleitores típicos, todos em Belo Horizonte. Esta técnica de 
pesquisa qualitativa permite identificar percepções e sentimentos 
mais subjetivos e profundos, fornecendo um retrato em profundidade de 
atitudes e comportamentos. As sessões ocorreram entre 13 e 21 de 
setembro de 1993. 

A luz dos resultados dessa, foi elaborado o questionário adotado na 
quarta atividade de pesquisa, uma pesquisa de caráter quantitativo 
realizada junto a uma amostra de 1.500 casos distribuídos entre o 
município de Belo Horizonte e 77 municípios do interior, pertencentes 
a todas as regiões do Estado. Seu objetivo foi mensurar as 
incidências de percepções e sentimentos detectados na pesquisa 
anterior, oferecendo um retrato quantitativo de sua distribuição. Os 
trabalhos de campo foram executados entre 23 e 25 de outubro de 1993. 

3 -  SÍNTESE GERAL DE RESULTADOS  

Vendo em perspectiva o conjunto dos quatro trabalhos realizados, um 
grupo de conclusões principais pode ser retirado. 



Em primeiro lugar, que a população mineira, independentemente de suas 
diferenciações sociais e das especificidades dos públicos 
pesquisados, vive hoje, a exemplo do conjunto da população 
brasileira, os efeitos do que se poderia designar crise dó sistema de 
representação política. 

	

T 	Tal crise se manifesta na difusão do sentimento que cada cidadão 
possui de ser mal ou até de não ser representado, dentro do sistema 
político e pelo .conjunto de instituições políticas - Legislativo e 

	

F. 	Executivo, quer seja de âmbito local, estadual ou nacional. Ele pode 
variar na intensidade, mas sua inexistência é extremamente rara. 

	

.a 	Os cidadãos se sentem sem representação ou mal representados por três 
i~ razões básicas. Em primeiro lugar, porque não compreendem o sistema 

político, seu funcionamento e natureza. Em segundo, porque não 
confiam na sua operação e nos seus atores. Em terceiro, porque, na 
sua percepção, não participam dele efetivamente, sendo apenas 
convocados, periodicamente, a assumir o risco do que se poderia 
chamar, com as palavras do eleitor típico, a "loteria eleitoral". 

1. 
A segunda conclusão principal que pode ser retirada do conjunto de 
trabalhos é que a crise de representação mencionada não poupa nenhuma 
instituição política. A razão para isto está na própria natureza 
dessa crise, em especial na visualização do sistema político como 
algo incompreensível e opaco. 

A partir disso, difunde-se a noção de que ele todo é, a rigor, 
E 	indiferenciado e homogêneo, em um efeito de contágio em que problemas 
i 	de uma parte contaminam de imediato as demais. Tal relação se 

estabelece não só entre Poderes e níveis de Governo, mas também entre 
" os indivíduos concretos, as instituições específicas a que pertencem 

ir e o conjunto das instituições. 

Assim, o que ocorre na Câmara dos Deputados contamina a Assembléia, o 
111 

	

	que ocorre no Executivo contamina o Legislativo, o que um ocupante de 
cargo executivo faz contamina o parlamentar i e vice-versa. No limite 

..mais simples, o que um vereador faz em uma pequena cidade afeta a 
imagem que seu eleitorado possui do Governo Federal e, no limite mais 
complexo, as ações de um Presidente da República modelam a imagem de  
todos os componentes do sistema político.  

t. 

-r 

4. 

F;  



Note-se que não estamos nos referindo aqui apenas aos mais óbvios 
 

casos, em que comportamentos moralmente condenáveis de um indivíduo 
 

contaminam a instituição de que faz parte e as demais. O mesmo vale 
 

para o que não é feito por uma ou que é mal feito, na percepção do 
 

cidadão, por outra. A inação e a ineficácia de uma parte terminará 
 

por ser cobrada da outra, mesmo quando, do ponto de vista 
 

institucional, a cobrança é indevida.  

~ 

Tudo isso afeta a imagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,  
em que pesem seus esforços. Enquanto instituição política, sofre os 

 

efeitos de uma crise que afeta todo o sistema político. Enquanto  
integrante do Poder Legislativo, tem sua imagem contaminada pelo que 

 

fazem de condenável parlamentares de todos os Estados, especialmente  
no plano Federal, e por tudo que deixam de fazer Prefeitos,  

Governador e Presidente da República. Dela se suspeita por similitude  

e dela se cobra mesmo aquilo que não pode fazer.  

A terceira conclusão principal a que se pode chegar introduz uma  
importante relativização no que terminou de ser dito. Toda a  
evidência coletada mostra que a imagem da Assembléia Legislativa é  
positivamente afetada pelo aumento do grau de contato e de informação  

a seu respeito, vendo os distintos grupos estudados em seu conjunto.  

r 	Essa é uma regra geral, que se aplica aos três tipos básicos de 
'! 	respondentes ouvidos pela pesquisa, funcionários, participantes de 

F 	eventos abertos e cidadãos comuns. Comparando as imagens médias da  
Assembléia Legislativa em cada qual, observa-se que ela é altamente  

positiva entre aqueles que mantêm com ela alto contato, seus próprios  

P..  funcionários.  

Entre pessoas que participaram de encontros e seminários, a imagem é  
mais positiva que entre o público externo em geral. Dentro do  

eleitorado, a imagem é melhor dentre aqueles que lembram de ter  
assistido ou ouvido aos programas "Assembléia Informa", reforçando a  
idéia de que contato e avaliação estão positivamente relacionados,  

isto é, de que uma cresce junto com a outra.  

O aumento do contato tem um primeiro sentido, o de aumento da  

F.  informação, entendido como simples presença da Assembléia Legislativa  na massa de informações que um cidadão recebe quotidianamente. Tem,  
no entanto, outra acepção, mais qualitativa que quantitativa, dizendo  
respeito à natureza da informação recebida e sua adequação àquilo que  

FF.  os diferentes segmentos da população possuem de expectativa sobre o .  comportamento da Assembléia.  

~ 



Assim, maior contato é mais informação e informação sintonizada, em 
 

processo contínuo de realimentação, pois as expectativas podem  
variar, mesmo preservadas suas estruturas mais fundamentais. 

 

Talvez seja desnecessário, mas é relevante, assinalar que, se o 
 

aumento do contato é positivo, quando ele é mais profundo e amplo os 
 

resultados são, naturalmente, maiores. Destarte, quando se medem as 
 

avaliações sobre a Casa, seus integrantes e seus funcionários, entre 
 

os que com ela conviveram em encontros e seminários, verificam-se 
 

níveis positivos muito elevados, em todos os quesitos em que a  

avaliação pode ser desdobrada.  

Talvez não exista, contudo, melhor teste da importância de uma  

política de ampliação da informação e do contato entre Assembléia e  

sociedade e do impacto dela sobre a imagem da instituição, que uma  
comparação entre a situação de Minas Gerais e a de outros Estados.  

Estudos realizados em outros Estados por este Instituto mostram que,  

apesar de todo o quadro atitudinal desfavorável em termos nacionais,  

a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem imagem claramente  
superior à de suas congêneres, pelo menos nos Estados para os quais  
dispomos de informações.  

Note-se que, em alguns desses, existem esforços de comunicação, até  

derivados da experiência da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.  
Não será, portanto, a simples comunicação que explica a diferença.  

  

Parece-nos que essa reside em dois fatores. De um lado, no fato de  
que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem objetivamente o que  
mostrar. De outro, em que, através de vários mecanismos, alguns de  
impacto mais direto, outros menos intenso, ela tem conseguido  
aprofundar seus vínculos com a opinião pública estadual, em um  

esforço de comunicação eficaz.  

~ 
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1 - APRESENTAÇÃO  

. Este Relatório Síntese contém os principais resultados do conjunto de 
 pesquisas realizadas para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais  

pela Vox Populi - Mercado e Opinião, ao longo do período compreendido  
entre setembro e novembro de 1993.  

Os trabalhos foram solicitados pelo Departamento de Comunicação  
Social da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que prestou a mais  

1 

	

	intensa e profícua colaboração para_que chegassem a termo, sendo  
supervisionados e acompanhados em todas as suas etapas pela Lélio  
Fabiano & Associados. 

'Ao reconhecer a contribuição inestimável do Departamento de 
Comunicação Social da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e da 
Lélio Fabiano & Associados e ao apresentar a ambos seus 
agradecimentos por ela, a Vox Populi expressamente exime qualquer uma 
da responsabilidade por opiniões e conceitos expendidos neste 
Relatório Síntese e em todos os Relatórios parciais da pesquisa, 
assumindo-as integralmente. 

2 - ETAPAS DA PESQUISA  

O conjunto de trabalhos objeto deste Relatório Síntese é formado por 
quatro diferentes.atividades de pesquisa, sendo dirigidas a dois 
públicos básicos: 

* Público Interno, formado pelo corpo de funcionários da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais e constituído por seus principais 
subconjuntos: funcionários do quadro administrativo e funcionários 
de recrutamento amplo. 

(~ 	* Sociedade em Geral, formada pela população adulta residente em 
Minas Gerais, tanto na Capital, quanto no Interior. 

O público interno foi objeto de uma pesquisa quantitativa, que 
envolveu a aplicação de um questionário padronizado, contendo 
questões abertas e fechadas, a uma amostra de 250 funcionários de 
todos os quadros, aleatoriamente sorteados. As atividades de campo 
foram realizadas entre 20 e 27 de outubro de 1993. 

r 
~ 

~ 

k 

• 

r  



A sociedade em geral foi objeto de três pesquisas distintas, sendo a 
primeira dirigida a pessoas que, por haverem participado de eventos 
abertos patrocinados pela_ Assembléia Legislativa de Minas Gerais - 
seminários técnicos e encontros - tiveram oportunidade de conviver 
mais próxima e intensamente com ela. Ressalvadas as especificidades 
sócio-econômicas dessas pessoas, seja em termos profissionais ou 
educacionais, a pesquisa fornece indicações sobre como poderá vir a 
ser a imagem e a avaliação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
à medida em que um maior contingente da população em geral tenha 
maior informação e contato mais concreto com-a instituição. A 
pesquisa foi realizada entre 03 e 11 de novembro de 1993. 

As duas outras pesquisas foram dirigidas ao conjunto dos cidadãos 
comuns, procurando identificar as opiniões, sentimentos, atitudes, 
expectativas e comportamentos do eleitorado mineiro sobre temas 
políticos em geral e sobre a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
em particular. Seus resultados são válidos tanto para o conjunto do 
eleitorado, quanto para seus principais subgrupos demográficos, 
regionais e sócio-econômicos. 

A primeira dessas duas pesquisas foi realizada para subsidiar a 
segunda e consistiu na execução de um conjunto de seis discussões em 
grupo com eleitores típicos, todos em Belo Horizonte. Esta técnica de 
pesquisa qualitativa permite identificar percepções e sentimentos 
mais subjetivos e profundos, fornecendo um retrato em profundidade de 
atitudes e comportamentos. As sessões ocorreram entre 13 e 21 de 
setembro de 1993. 

À luz dos resultados dessa, foi elaborado o questionário adotado na 
quarta atividade de pesquisa, uma pesquisa de caráter quantitativo 
realizada junto a uma amostra de 1.500 casos distribuídos entre o 
município de Belo Horizonte e 77 municípios do Interior, pertencentes 
a todas as regiões do Estado. Seu objetivo foi mensurar as 
incidências de percepções e sentimentos detectados na pesquisa 
anterior, oferecendo um retrato quantitativo de sua distribuição. Os 
trabalhos de campo foram executados entre 23 e 25 de  outubro de  1993. 

3 - SÍNTESE GERAL DE RESULTADOS 

Vendo em perspectiva o conjunto dos quatro trabalhos realizados, um 
grupo de conclusões principais pode ser retirado. 
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Em primeiro lugar, que a população mineira, independentemente de suas  ! 	diferenciações sociais e das especificidades dos públicos ! 	pesquisados, vive hoje, a exemplo do conjunto da população  
brasileira, os efeitos do que se poderia designar crise do sistema de  

representação política.  

Tal crise se manifesta na difusão do sentimento que cada cidadão 
possui de ser mal ou até de não ser representado, dentro do sistema 
político e pelo .conjunto de instituições políticas - Legislativo e 
Executivo, quer seja de ãmbito local, estadual ou nacional. Ele pode 
variar na intensidade, mas sua inexistência é extremamente rara. 

~ 

Os cidadãos se sentem sem representação ou mal representados por três  

razões básicas. Em primeiro lugar, porque não compreendem o sistema  

político, seu funcionamento e natureza. Em segundo, porque não  
confiam na sua operação e nos seus atores. Em terceiro, porque, na  
sua percepção, não participam dele efetivamente, sendo apenas  
convocados, periodicamente, a assumir o risco do qué se poderia  
chamar, com as palavras do eleitor típico, a "loteria eleitoral".  

[' 

A segunda conclusão principal que pode ser retirada do conjunto de 
trabalhos é que a crise de representação mencionada não poupa nenhuma 
instituição política. A razão para isto está na própria natureza 
dessa crise, em especial na visualização do sistema político como 
algo incompreensível e opaco. 

A partir disso, difunde-se a noção de que ele todo é, a rigor,  r indiferenciado e homogêneo, em um efeito de contágio em que problemas 
de uma parte contaminam de imediato as demais. Tal relação se 
estabelece não só entre Poderes e níveis de Governo, mas também entre 
os indivíduos concretos, as instituições específicas a que pertencem 
e o conjunto das instituições. 

Assim, o que ocorre na Câmara dos Deputados contamina a Assembléia, o 
que ocorre no Executivo contamina o Legislativo, o que um ocupante de 
cargo executivo faz contamina o parlamentar e vice-versa. No limite 
mais simples, o que um vereador faz em uma pequena cidade afeta a 
imagem que seu eleitorado possui do Governo Federal e, no limite mais 
complexo, as ações de um Presidente da República modelam a imagem de  
todos os componentes do sistema político. 



Note-se que não estamos nos referindo aqui apenas aos mais óbvios 
casos, em que comportamentos moralmente condenáveis de um indivíduo 
contaminam a instituição de que faz parte e as demais. O mesmo vale 
para o que não é feito por uma ou que é mal feito, na percepção do 
cidadão, por outra. A inação e a ineficácia de uma parte terminará 
por ser cobrada da outra, mesmo quando, do ponto de vista 
institucional, a cobrança é indevida. 

Tudo isso afeta a imagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
em que pesem seus esforços. Enquanto instituição política, sofre os 
efeitos de uma crise que afeta todo o sistema político. Enquanto 
integrante do Poder Legislativo, tem sua imagem contaminada pelo que 
fazem de condenável parlamentares de todos os Estados, especialmente 
no plano Federal, e por tudo que deixam de fazer Prefeitos, 
Governador e Presidente da República. Dela se suspeita por similitude 
e dela se cobra mesmo aquilo que não pode fazer. 

A terceira conclusão principal a que se pode chegar introduz uma 
importante relativização no que terminou de ser dito. Toda a 
evidência coletada mostra que a imagem da Assembléia Legislativa é 
positivamente afetada pelo aumento do grau de contato e de informação 
a seu respeito, vendo os distintos grupos estudados em seu conjunto. 

Essa é uma regra geral, que se aplica aos três tipos básicos de 
respondentes ouvidos pela pesquisa, funcionários, participantes de 
eventos abertos e cidadãos comuns. Comparando as imagens médias da 
Assembléia Legislativa em cada qual, observa-se que ela é altamente 
positiva entre aqueles que mantêm com ela alto contato, seus próprios 
funcionários. 

Entre pessoas que participaram de encontros e seminários, a imagem é 
mais positiva que entre o público externo em geral. Dentro do 
eleitorado, a imagem é melhor dentre aqueles que lembram de ter 
assistido ou ouvido aos programas "Assembléia Informa", reforçando a 
idéia de que contato e avaliação estão positivamente relacionados, 
isto é, de que uma cresce junto com a outra. 

O aumento do contato tem um primeiro sentido, o de aumento da 
informação, entendido como simples presença da Assembléia Legislativa 
na massa de informações que um cidadão recebe quotidianamente. Tem, 
no entanto, outra acepção, mais qualitativa que quantitativa, dizendo 
respeito à natureza da informação recebida e sua adequação àquilo que 
os diferentes segmentos da população possuem de expectativa sobre o 
comportamento da Assembléia. 
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Assim, maior contato é mais informação e informação sintonizada, em 
processo contínuo de realimentação, pois as expectativas podem 
variar, mesmo preservadas suas estruturas mais fundamentais. 

Talvez seja desnecessário, mas é relevante, assinalar que, se o 
aumento do contato é positivo, quando ele é mais profundo e amplo os 
resultados são, naturalmente, maiores. Destarte, quando se medem as 
avaliações sobre a Casa, seus integrantes e seus funcionários, entre 
os que com ela conviveram em encontros e seminários, verificam-se 
níveis positivos muito elevados, em todos os quesitos em que a 
avaliação pode ser desdobrada. 

Talvez não exista, còntudo, melhor teste da importância de uma 
política de ampliação da informação e do contato entre Assembléia e 
sociedade e do impacto dela sobre a imagem da instituição, que uma 
comparação entre a situação de Minas Gerais e a de outros Estados. 

Estudos realizados em outros Estados por este Instituto mostram que, 
apesar de todo o quadro atitudinal desfavorável em termos nacionais, 
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem imagem claramente 
superior à de suas congêneres, pelo menos nos Estados para os quais 
dispomos de informações. 

Note-se que, em alguns desses, existem esforços de comunicação, até 
derivados da experiência da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 
Não será, portanto, a simples comunicação que explica a diferença. 

Parece-nos que essa reside em dois fatores. De um lado, no fato de 
que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem objetivamente o que 
mostrar. De outro, em que, através de vários mecanismos, alguns de 
impacto mais direto, outros menos intenso, ela tem conseguido 
aprofundar seus vínculos com a opinião pública estadual, em um 
esforço de comunicação eficaz. 


