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1. INTRODUÇÃO 

O processo de redemocratização vivido pelo país, 

especialmente a partir da Constituição de 1988, tem exigido 

do Poder Legislativo um esforço constante de reestruturação 

e de instrumentalização para a retomada de suas 

prerrogativas. Confrontadas com uma nova maneira de pensar 

e agir, as Casas Legislativas têm se conscientizado da 

necessidade de atuar não só internamente, através de 

iniciativas de modernização administrativa, como também 

externamente pelo estabelecimento de canais de comunicação 

com a sociedade. Essa tentativa de abertura e aproximação 

visa resgatar a imagem do Poder e possibilitar ao 

Legislativo o melhor exercício de suas funções. 

Imbuída desse espírito, a Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais - ALEMG tem buscado, além da 

racionalização e informatização de suas atividades, o 

aprimoramento técnico de seu corpo funcional, 

proporcionando aos técnicos da instituição oportunidades e 

condições de treinamento, participação em eventos e 

atualização profissional. Merece destaque especial, sob 

este aspecto, a criação da Escola do Legislativo, espaço de 



aprendizagem, discussão e geração de conhecimento nas áreas 

específicas de interesse e atuação da ALEMG. r 

No que tange à aproximação com a sociedade, o 

Legislativo Mineiro stem se pautado pela participação do 

povo, por meio de suas entidades organizadas, na discussão 

das principais questões, através da realização de Fóruns 

Técnicos, Seminários, Simpósios, Audiências Públicas, etc. 

Tem havido também um grande investimento da instituição em 

programas de educação para a cidadania, por meio de visitas 

de estudantes à Assembléia, bem como da produção e 

distribuição de cartilhas e vídeos educativos, dentro do 

Projeto "Cidadão Mirim". 

Como decorrência da ação da ALEMG em todas essas 

frentes de trabalho, houve um aumento significativo do 

volume de publicações institucionais, demandando maior 

controle, organização e divulgação das informações 

relativas às mesmas. 

2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal a 

reunião e análise dos dados relativos à atividade de 

publicação na ALEMG no período de 1986 a 1996. 

Acredita-se que o conjunto de informações ora 

obtido possa contribuir ainda para a consecução de alguns 

objetivos específicos, quais sejam: 

- divulgação interna e externa da produção bibliográfica da 

ALEMG; 

- estímulo à adoção de uma política que propicie a 

observância de padrões para elaboração, normalização, 

distribuição e preservação das publicações institucionais; 



- resgate da memória bibliográfica do Legislativo Mineiro, 

considerando sua importância intrínseca e seu papel face à 

perspectiva de criação de um Centro de Memória na Casa. 

3. METODOLOGIA 

A produção bibliográfica da ALEMG no período de 

1986 a 1996, base para a realização desta pesquisa, compõe-

se de um total de 118 publicações avulsas e 15 publicações 

periódicas ou seriadas. Nesse total, não foram incluídas 

apenas as publicações consideradas estritamente 

administrativas ou restritas à atuação de setores 

específicos, tais como: catálogos de serviços, manuais, 

etc. No que se refere às publicações periódicas, o estudo 

ateve-se às produções correntes. 

A identificação e recuperação da produção 

bibliográfica foi feita com base no acervo e no catálogo da 

Coleção Memória recentemente organizada e disponível na 

Biblioteca da ALEMG, complementada por uma busca 

retrospectiva nos livros de protocolo da Gráfica da 

instituição. 

Além do exame das obras propriamente ditas, a 

etapa de análise das publicações contou com a contribuição 

de técnicos das áreas da ALEMG responsáveis por uma 

produção bibliográfica mais intensa, permitindo, através de 

reuniões e entrevistas, a complementação de informações e o 

resgate de memórias pessoais. 

A análise individual das publicações foi 

orientada por um conjunto de itens previamente definidos, a 

seguir explicitados: 



a) publicações avulsas: título; relação com algum evento, 

se pertinente; data de publicação; órgão da Casa 

responsável; autor(es) e/ou equipe técnica; objetivos; 

conteúdo; características físicas, incluindo: tipo de 

encadernação, número de páginas ou volumes, formato, 

ilustrações; público-alvo; e tiragem. 

b) publicações periódicas e seriadas: título; início de 

publicação; periodicidade; órgão da 	Casa responsável; 

objetivos; estrutura ou arranjo; características físicas; 

público-alvo; e tiragem. 

Em termos de critérios para realização dessa 

análise, cabe mencionar a busca de fidelidade aos dados 

constantes da publicação, acrescidos apenas das informações 

obtidas junto aos técnicos, quando pertinentes. 

A partir das análises individuais de cada obra, 

os dados foram tabulados e utilizados na elaboração das 

considerações apresentadas a seguir. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. Publicações avulsas 

Analisando-se inicialmente a autoria das obras, 

verificou-se que 72,8% das publicações avulsas têm autor 

mencionado. Ainda não há uma política definida na 

Assembléia com relação á autoria pessoal ou institucional, 

o que determina que as publicações ora apresentem o autor 

explicitamente e ora apareçam como produto institucional. 

Observando-se o universo de publicações com 

autoria pessoal, verifica-se que a Assembléia publicou 

basicamente material produzido ou coordenado pelos seus 

técnicos (46,4%) e pelos parlamentares (31,3%). A partir 

f 



dessa constatação, infere-se que a política de valorização 

do parlamentar e do servidor, adotada pela Casa no período, 

fez-se notar também no âmbito das publicações. 

Analisou-se também a participação dos órgaõs da 

Assembléia quanto à responsabilidade técnica pelas 

publicações, conforme apresentado na Tabela 1 em anexo. 

Aqui, mais uma vez, a primeira constatação é de que mais da 

metade (56%) das publicações não traz mencionado o nome do 

órgão responsável, o que demonstra a falta de padronização 

na atividade editorial da Casa, pois sabe-se, por exemplo, 

que a maioria das publicações relacionadas com eventos é de 

responsabilidade da Gerência-Geral de Coordenação Técnica 

de Projetos Institucionais (GPI) e esse dado não aparece 

nas obras. 

A análise do desempenho dos órgãos da Secretaria 

da Assembléia quanto à tarefa de publicar chama a atenção 

para a atuação da Secretaria-Geral da Mesa (SGM) que, 

especialmente na primeira metade do período, 

responsabilizou-se por 27% das publicações da Casa. Esse 

período corresponde ao funcionamento da Constituinte 

Estadual e a SGM tinha um papel decisivo no apoio à 

atividade de elaboração da Carta Magna. 

A área de Consultoria e Pesquisa e a Gerência-

Geral de Coordenação Técnica de Projetos Institucionais, 

juntas, responsabilizaram-se por 15,4% das publicações da 

Casa, constituindo-se num grupo de destaque, seguido da 

Escola do Legislativo, sob cuja responsabilidade foram 

publicadas 11,5% das obras da Assembléia no período. A 

Escola do Legislativo merece especial menção, pois, 

levando-se em conta que a sua criação se deu em 1992, pode-

se afirmar que o seu desempenho foi excepcional dentro do 

período analisado. 



Tentou-se também analisar a tiragem das 

publicações avulsas da Casa, esperando-se que, através 

desse dado, fosse possível precisar quantitativamente o 

público atingido e que, cruzando-se esse resultado com a 

identificação do público-alvo, ter-se-ia um quadro bastante 

preciso do esforço da Assembléia de integração com a 

sociedade pela via da comunicação escrita. Infelizmente, 

verificou-se a inexistência desse dado para a grande 

maioria das publicações e as inferências resultariam 

imprecisas. 

{1 	 Embora os dados de tiragem sejam insuficientes, 

as informações especificamente relacionadas com o público-

alvo permitem afirmar que, coerentemente com a sua política 

de apoio à atividade parlamentar e de desenvolvimento do 

servidor, a Assembléia destinou a maioria de suas 

publicações aos parlamentares e servidores (38,5%). Há, 

porém, um esforço expressivo de contato com o leitor 

externo à Casa: 14,5% das obras foram destinadas a outras 

Assembléias, 5,13% a Prefeituras e 24,8% ao público externo 

em geral, aí incluindo-se órgãos públicos, bibliotecas, 

escolas, crianças, lideranças e associações, deficientes, 

artistas, etc. 	Cabe destaque, em termos de obras com 

público-alvo específico, 	à Coleção Cidadão Mirim, 

endereçada às crianças, e também à edição em "braille" da 

Constituição Mineira, para atender aos deficientes visuais. 

Y 

No que diz respeito à estrutura física, pode-se 

afirmar que houve austeridade na confecção das publicações 

avulsas da Casa. A despeito de haver melhorado seu parque 

gráfico, a Assembléia optou por dar às suas obras uma 

aparência simples, com acabamento singelo, conforme pode-se 

verificar na Tabela 2 em anexo. Constata-se que somente 10 

obras (8,48%) tiveram tratamento gráfico mais luxuoso, 

sendo algumas encadernadas em capa dura com ilustrações e 

papel de qualidade superior. Dentre as obras que ainda se 

encontram no prelo, há uma série, voltada para o Projeto 



Memória Oral, cuja apresentação física deverá ser também 

primorosa, pois trata-se do registro e divulgação de 

depoimentos dos mais importantes vultos da política 

mineira. Tal coleção deverá ser lançada ainda no ano de 

1996, inaugurando o Centro de Memória do Poder Legislativo 

Mineiro. 

A distribuição cronológica das 118 obras editadas 

ao longo dos 10 anos analisados mostrou equilíbrio 

quantitativo (Tabela 3 em anexo). Os anos de 1993 e 1995 

foram especialmente produtivos, mas, de modo geral, pode-se 

afirmar que a distribuição foi harmoniosa. Em 5,93% das 

obras não se encontrou data de publicação. Sendo este um 

dado essencial, é importante reafirmar a grande necessidade 

de adoção de uma, política de publicação na Casa, que leve 

em conta, de maneira firme, a normalização técnica da 

produção bibliográfica. 

A Tabela 4, em anexo, reflete a análise das 

publicações da Assembléia quanto aos objetivos pretendidos. 

Antes de mais nada, é necessário esclarecer que muitas das 

publicações atendem claramente a mais de um objetivo e, por 

essa razão, os números apresentados na tabela não 

correspondem ao total de obras analisadas. Observa-se que 

a memória e divulgação do resultado de eventos constituiu o 

motivo maior para a atividade de publicação na Assembléia, 

além dos objetivos de disseminação da informação e de apoio 

à atividade parlamentar. 

As publicações voltadas para a preservação da 

memória política de Minas e do Poder Legislativo Estadual 

não se destacam quantitativamente, mas é mister enfatizar 

seu peso qualitativo, considerando-se especialmente sua 

inserção num contexto em que os Poderes Públicos não têm 

ainda como hábito a preservação de sua história. Aqui, 

faz-se menção especial ao Dicionário Biográfico de Minas 

Gerais, elaborado em parceria com o Centro de Estudos 



Mineiros da UFMG, que registra a biografia de mineiros que 

se destacaram no período republicano, em especial a classe 

política. A edição das entrevistas obtidas no Projeto 

Memória Oral, ainda no prelo, vem complementar a lista de 

projetos editoriais de vulto, juntamente com a análise 

histórica sobre as Constituintes Mineiras de 1891, 1935 e 

1947, resultado de trabalho conjunto entre a Assembléia e a 

Fundação João Pinheiro. 

Ainda quanto à finalidade das publicações, 

observa-se que a Assembléia edita, regularmente, coletâneas 

dos pronunciamentos de seus Presidentes e, eventualmente, 

separatas de discursos parlamentares que, pela sua 

importância, mereçam divulgação. Há também um grupo 

especial de publicações cujo escopo é a busca e o 

incremento da interlocução com outras Casas Legislativas 

(9,32%). Cruzando-se essa informação com os dados da 

cronologia, pode-se observar que este esforço foi constante 

ao longo da década, denotando pertinácia e, sobretudo, 

convicção de que é preciso caminhar junto com as outras 

Casas Legislativas Estaduais. Outro dado observável quando 

se cruza a tabela de objetivos com a cronologia é que as 

publicações que contêm "legislação" foram, na sua grande 

maioria, feitas no período próximo ao da elaboração 

constitucional. 

Nos demais aspectos, pode-se afirmar que a 

atividade editorial da Assembléia de Minas é um claro 

reflexo da sua linha de conduta, espelhando fielmente os 

propósitos e metas adotados pelas Mesas Executivas que 

coordenaram as atividades da Casa no período. 



4.2. Publicações periódicas e seriadas 

As publicações periódicas e seriadas correntes da 

Assembléia Legislativa são em número de 15 títulos, a 

saber: 

- Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais; 

- Análise Prévia; 

- Assembléia Informa; 

- Assembléia na Imprensa; 

- Audiências Públicas Regionais - relatório geral; 

- Autoridades Mineiras; 

- Avulsos; 

- Boletim da Secretaria; 

- Cadernos da Escola do Legislativo; 

- Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o 

Desenvolvimento Sustentável da Bacia do São Francisco 

(CIPE - São Francisco); 

- Deputados Mineiros; 

- Diário do Legislativo; 

- Informate; 

- Parceria; 

- Revista do Legislativo. 

No que se refere à análise dos dados coletados, 

verifica-se pelo Quadro 1 (em anexo) que o órgão da Casa 

que tem a responsabilidade pela maioria das publicações 

periódicas e seriadas é a Secretaria de Comunicação 

Institucional (SCI), a qual edita 6 títulos, 

correspondentes a 40% do total. Considerando-se ainda que 

3 desses mesmos títulos são publicados com periodicidade 

curta (diária ou semanal), conclui-se que, cumprindo sua 

missão organizacional, a SCI tem papel relevante nessa 

área. 



Por outro lado, há que se considerar a 

importância institucional das publicações oficiais editadas 

sob a responsabilidade da Gerência-Geral de Taquigrafia e 

Publicação (GTP)., a quem cabe a publicação do Diário do 

Legislativo e dos Anais da Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais. Essas publicações, 	de caráter 

obrigatório, são o fiel repositório da memória completa da 

Assembléia e imprimem legalidade aos atos do Poder 

Legislativo. Merece destaque também o grande salto 

qualitativo observado na editoração dessas publicações. O 

Diário do Legislativo, editado desde 1872, melhorou 

sensivelmente sua qualidade gráfica no último decênio, com 

o emprego de modernas tecnologias de impressão, que lhe 

conferem hoje muito melhores condições de legibilidade. Os 

Anais da Assembléia são também produzidos com formato 

melhor para o manuseio e com emprego de técnicas que 

garantem qualidade e agilidade na publicação. Importante é 

observar que a tiragem dos "Anais" é hoje bem restrita em 

função da racionalização de custos, assegurando-se, no 

entanto, a possibilidade de ampliação imediata no número de 

exemplares, caso haja demanda expressa nesse sentido. 

Conforme se pode também observar mo Quadro 1 (em 

anexo), a maioria dos títulos na Assembléia teve seu início 

de publicação na década de 90, o que denota uma tendência 

atual para o incremento da atividade editorial na Casa. 

Outro dado que chama a atenção é o número 

significativo de títulos (6) com tiragem superior a 1.500 

exemplares, permitindo concluir que há um grande público 

externo recebendo dados e informações do Poder Legislativo 

Mineiro. 

Mais da metade dos títulos (8) tem periodicidade 

curta: são diários, semanais, mensais ou trimestrais. 

Considerando-se que todos os títulos estão atualizados, 

infere-se que a atividade editorial é intensa, ocupando um 



grande corpo técnico formado por jornalistas, consultores, 

assessores e parlamentares. 

Observando-se, por sua vez, a Tabela 5 (em 

anexo), verifica-se que o principal escopo das publicações 

periódicas e seriadas da Assembléia é o registro e a 

divulgação das atividades técnicas e parlamentares, sendo 6 

os títulos que cumprem esse propósito. A seguir, destaca-

se, como um objetivo importante, a busca de interlocução 

com a sociedade: 4 títulos têm essa meta definida. Para 

dar apoio à atividade parlamentar, existe um serviço de 

análise prévia de proposições, prestado por meio de 

publicação seriada hoje a cargo da Escola do Legislativo, 

que se constitui em ferramenta precisa para a avaliação 

técnica e para a verificação do impacto sócio-econômico e 

das implicações jurídicas dos principais projetos que 

tramitam na Casa. A Gerência-Geral de Documentação e 

Informação (GDI) também participa efetivamente do esforço 

de apoio à atividade parlamentar com a publicação dos 

Avulsos e do Informate, considerados instrumentos 

essenciais à elaboração legislativa. 

As demais publicações cumprem missões coerentes 

com a atual política do Legislativo Mineiro, que busca o 

aperfeiçoamento de seu corpo funcional, a aproximação com a 

sociedade e a presevação de sua memória, bem como da 

história de Minas Gerais. 

Por fim, na avaliação da coleção de periódicos da 

Assembléia, há que se fazer menção especial à Revista do 

Legislativo. Trata-se de um veículo importantíssimo no 

estabelecimento e no fortalecimento de relações do Poder 

Legislativo com os principais setores formadores de opinião 

na sociedade. Através dela, aprofunda-se a discussão de 

temas de interesse do Estado e do país, alimentando-se um 

sistema de interlocução com cientistas políticos, 

lideranças da sociedade organizada, parlamentares, técnicos 



da Casa e outras figuras cuja opinião seja relevante para a 

abordagem dos temas em foco. 

5.  CONCLUSÃO  

Esse trabalho é parte do esforço da Gerência-

Geral de Documentação e Informação da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais no sentido de 

intecjralizar o resgate da memória bibliográfica da Casa, 

agregando a esse esforço uma análise qualitativa e 

quantitativa do material recolhido. 

Espera-se que o mapeamento desta década de 

produção bibliográfica sirva como ponto de referência, como 

instrumento de avaliação e também como ferramenta de 

planejamento para as áreas responsáveis pela atividade. 

Espera-se, outrossim, que outras instituições no 

Estado e no país possam, por esse meio, tomar conhecimento 

da produtiva atividade editorial da Assembléia de Minas e, 

desta forma, participar como leitores ou cooperantes desse 

empreendimento que é, em última instância, pedra 

fundamental no alicerce da reconstrução democrática 

arquitetada no Parlamento Mineiro. 

Bibliographical and bibliometrical analysis of 
the publishing activity at Minas Gerais 
Legislative Assembly, between 1986 and 1996. 
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ANEXOS  

Tabela 1 

PUBLICAÇÕES AVULSAS - ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS 

ÓRGAOS 	 I FREQUÊNCIA 

Secretaria-Geral da Mesa 
Gerência-Geral de Consultoria / Proj. Institucionais 
Escola do Legislativo 
Secretaria de Comunicação Institucional 
Gerência-Geral de Informática 
Procuradoria-Geral da Assembléia 
Comissões da Assembléia 
Gerência-Geral de Documentação e Informação 
Mesa da Assembléia 
Secretaria Temático-Processual 
Secretaria de Planejamento Desenvolv. Institucional 
Conselho de Informação e Pesquisa 
Diretoria-Geral 
Departamento de Planejamento e Controle 
Sem menção de responsabilidade 

 

14 
8 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

67 

Fonte: Dados originais 

Observação: Há publicações que se referem a mais de um Orgão. 

Tabela 2 

PUBLICAÇÕES AVULSAS - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

v 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 	FREQUÊNCIA 

Folhetos 
Brochura com mais de 120 páginas 
Brochura com até 120 páginas 
Encadernação com garra plástica 
Coletáneas / apostilas 
Capa dura / edição de luxo / ilustrações 
Revista em quadrinhos 

TOTAL 	 118 

41 
20 
19 
14 
13 
10 

1 

Fonte: Dados originais 



Tabela 3 

PUBLICAÇÕES AVULSAS - DATA DE PUBLICAÇÃO 

ANO DE PUBLICAÇÃO 	FREQUÊNCIA 	PORCENTAGEM 

1986 4 3,39 
1987 10 8,48 
1988 9 7,62 
1989 11 9,33 
1990 13 11,01 
1991 11 9,33 
1992 9 7,62 
1993 14 11,86 
1994 8 6,79 
1995 14 11,86 
1996 8 6,79 
Sem data de publicação 7 5,93 

TOTAL 	 118 	100 

Fonte: Dados originais 

Tabela 4 

PUBLICAÇÕES AVULSAS - OBJETIVOS 

OBJETIVO 	I 	FREQUÊNCIA 	I 	PORCENTAGEM 

Memória ou divulgação de eventos 42 35,60 
Informação em geral 30 25,42 
Apoio à atividade parlamentar 22 18,64 
Divulgação de discursos parlamentares 20 16,90 
Legislação 15 12,70 
Memória política de Minas Gerais 15 12,70 
Interlocução com a sociedade 12 10,16 
Interlocução com outros Legislativos 11 9,32 
Desenvolvimento do servidor 7 5,93 
Construção da cidadania 5 4,24 
Interlocução Prefeituras entid. munic. 3 2,54 
Comemoração / homenagem 2 1,70 

Fonte: Dados originais 

Observação: Ha publicações que se referem a mais de um objetivo. 



Tabela 5 

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E SERIADAS - OBJETIVOS 

OBJETIVO 	I FREQUÊNCIA 

Documentar ativ. parlamentares e processo legislativo 
Interlocução com a sociedade 
Apoio à atividade parlamentar 
Desenvolvimento do servidor 
Memória de eventos 
Memória política de Minas Gerais 
Publicação de normas jurídicas 
Divulgação de matéria administrativa 

Fonte: Dados originais 

Observação: HA  publicações que se referem a mais de um objetivo. 

Quadro 1 

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E SERIADAS 

VARIÁVEL I 
	

DISCRIMINAÇÃO 	FREQUÊNCIA 

 

Secretaria Comunicação Institucional 
Escola do Legislativo 
GG Consultoria / Proj. Institucionais 
GG Documentação e Informação 
GG Taquigrafia e Publicação 
Secretaria Temático-Processual 
Secretaria Administração de Pessoal 

 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 

6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

 

 

Até 1985 
1986 
1991 
1992 
1993 
1994 

 

INICIO DE 
PUBLICAÇAO 

4 
1 
2 
4 
2 
2 

  

   

 

Diária 
Semanal 
Mensal 
Trimestral 
Semestral / Anual 
Outras 

 

PERIODICIDADE 

3 
1 
2 
2 
2 
5 

 

  

6 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

TIRAGEM 
Até 100 exemplares 
De 100 a 1.499 exemplares 
De 1.500 a 3.499 exemplares 
Mais de 3.500 exemplares 

4 
5 
2 
4 

Fonte: Dados originais 


