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A implantação dos canais legislativos no Brasil,
com a 1V Assembléia, em 1995, e a TV
Senado, em 1996, foi um marco da tentativa
de se criar um modelo de televisão de
informação voltado para o interesse público.
Desde então, houve profundas mudanças no
Legislativo e na forma como determinados
segmentos vêem o veículo.
Esses canais têm oferecido ao telespectador
brasileiro a possibilidade de acompanhar
cotidianamente as sessões parlamentares do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados 
de algumas assembléias legislativas do País,
gerando um novo tipo de informação. O
cidadão passou a ver um mundo novo de
atores de carne e osso, num ritmo
estranhamente lento e diferente de todos os
padrões da televisão privada.

Mais importante que a mudança de forma, o
novo veículo operou mudanças na visão que
expressivos e bem formados setores de
opinião do País tinham sobre o Parlamento,
além de expandir o sentido de representação
para além das galerias do Poder Legislativo e,
principalmente, oferecer ao cidadão um novo
instrumento de formação de opinião e, nesse
sentido, de construção de cidadania.
"Comunicação e Política nos Canais de
Televisão do Poder Legislativo no Brasil", de
Letícia Renault, faz a primeira radiografia
desse modelo de televisão, sistematizando as
opiniões produzidas até agora sobre o tema,
discutindo os interesses em jogo e analisando
os efeitos que o processo político em cena
aberta exerce sobre o cidadão.

Formada em Jornalismo e mestre em

Comunicação Social pela UFMG, Letícia

Renault iniciou sua carreira na área de

reportagem da TV Triângulo de Uberlândia.

Em Belo Horizonte, trabalhou na TV

Bandeirantes, na 1V AlterosafSBT e na rádio

CBN e ainda manteve uma coluna de política

na TV Assembléia. Foi a experiência adquirida

no dia-a-dia da cobertura política em Minas

Gerais que a motivou a pesquisar a conjunção

entre a comunicação produzida pela tevê e a

participação política do cidadão. Atualmente

leciona Telejornalismo na Universidade Fumec,

em Belo Horizonte.
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Além dos 50 segundos

Quando a TV Senado iniciou suas transmissões, em 1996,0 jornalista
Bons Casov usou o seu bordão para enfatizar que era uma vergonha a
utilização de recursos públicos para a divulgação dos atos legislativos por
meio de uma tevê própria. No auge da teoria do Estado mínimo, quando
era moda criticar o governo por se imiscuir em atividades que não seriam
de sua alçada, o âncora sugeria que os deputados não deveriam avançar
sobre o que a iniciativa privada já fazia, a seu ver, com competência - a
cobertura dos atos dos três Poderes.

A grande imprensa, de uma forma geral, ignorou o surgimento da
emissora, naquele simplismo típico que caracteriza em grande parte a
cobertura dos trabalhos legislativos. Alguns outros setores da mídia, naquele
tipo de cacoete jornalístico que tende a ver oportunismo em qualquer
ação dos políticos, só registraram a estréia da TV Senado como outra
oportunidade de cutucar os parlamentares. Passaram ao largo de uma
discussão profunda sobre o significado do novo fenômeno que viria,
sim, provocar modificações no interior dos Parlamentos e colocar em
pauta a discussão sobre o caráter público dos veículos de comunicação.

A TV Assembléia de Minas Gerais, primeira do País, instalada
um dia após a promulgação da Lei do Cabo, em novembro de 1995,
nasceu com o sincero propósito de dar base a uma política de
aproximação com a sociedade. Atrofiado pelos 20 anos de exceção
do regime de 1964, o Legislativo começou a se reencontrar com a
sociedade no processo constituinte, no final da década de 1980.
Como o Congresso, as Assembléias Legislativas foram invadidas por
grandes massas de representantes da sociedade civil, com sua
avalanche de demandas. Em Minas, uma política planejada de dar
fluxo às reivindicações, organizar o lobbji dentro do Poder e congregar
os segmentos desmobilizados - ainda perplexos com suas
possibilidades de alavancagem - produziu de imediato profundas
transformações internas e a criação de vários canais de interlocução
com diferentes públicos.

Foram produzidos seminários, fóruns, ciclos de debate e
audiências públicas para convergir as forças antagônicas dentro do
Parlamento cm propostas comuns que influíssem efetivamente na
produção parlamentar. Essas ações conseguiram atingir o seu principal
objetivo, de transformar a Assembléia de Minas na principal caixa de
ressonância dos problemas do Estado e reforçar o seu papel -
indelegável - de representação e mediação dos conflitos e interesses
em jogo na sociedade. Hoje, a Casa é centro permanente de afluxo de



pessoas e lideranças que a ela acorrem para participar de debates e
ações de mobilização, seja no âmbito das Comissões, na votação de
leis no Plenário ou nas audiências públicas levadas a cabo regularmente
no interior.

Para dar suporte a esse encadeamento de ações, a Assembléia
teve que reformular toda a sua estrutura tecnológica e de recursos
humanos - implantou o seu parque de informática e a Escola do
Legislativo - e começou a estruturar um aparato de comunicação até
então sem similar em instituições públicas. Um complexo que inclui
assessoria de imprensa, relações públicas e cerimonial, produção gráfica,
agência de notícias radiofônica e via web, bancos de dados on-line,
centro de atendimento ao público, teatro, galeria de arte, tribuna para
manifestações populares e, como carro-chefe, a TV Assembléia.

Tímida no início, com duas horas de programação inédita e outras
quatro de reprise, a TV Assembléia se expandiu para 12 horas diárias,
depois 17 e por fim 19 horas, com uma estrutura técnica e profissional de
alta qualidade. Resultado daqueles raros momentos em que a vontade
política e a disposição dos técnicos confluem para um projeto em que
acreditam, a TVA não cresceu por força de oportunismo, ou talvez não
só por ele, mas da crença sincera de que se estava criando um veículo
revolucionário em sua essência, que expandia o sentido da representação
para além da galeria estática e semi-deserta do prédio da Assembléia.

O novo veículo agradava os políticos, claro, que reconheciam na
emissora um canal de visibilidade. Em crescimento contínuo, a nova tevê
operou transformações intensas no cotidiano do Poder, com reflexos
diretos na forma de atuação parlamentar - postura física frente às câmeras,
pronunciamentos menos provincianos, presença mais constante nas reuniões
das Comissões Técnicas. Cresceu como causa e efeito dessas emulações
da política a que os mais apressados chamam vaidade, mas cresceu também
por vontade política e interesse genuíno de técnicos e políticos em ampliar
a visibilidade sobre outras facetas do poder. Cresceu ainda, sobretudo,
pela curiosidade de críticos, pesquisadores e formadores de opinião
inquietos e desconfiados diante daquele modelo de transmissão estranho
a tudo o que era aceito como padrão de tevê.

De todas as transformações, talvez a menos visível e ao mesmo
tempo a mais impactante para quem está do lado de cá da máquina tenha
sido a que se deu na imprensa, mais especificamente no fundo inconsciente
de editores e repórteres que tratam do Poder. Minha experiência sugere
que mudou consideravelmente a forma de se pautar, ver e traduzir o
trabalho legislativo. Só depois do advento da TV Senado, a imprensa
nacional parece ter descoberto que o Congresso tem Comissões Técnicas
nas quais o trabalho legislativo é mais intenso e profícuo que nas votações



sumárias do Plenário. E em Minas, especificamente, a imprensa perdeu o
hábito de focalizar cadeiras de Plenário vazias para alimentar o
reducionismo de que deputado não trabalha.

Oriunda dessa escola de simplificação, que sempre reduziu a
cobertura a escândalos ou a bochichos, mas intelectual inquieta com as
limitações de seu veículo, a repórter Letícia Renault sempre se sentiu
incomodada com aquele modelo estranho, de ritmo lento, que ousava
colocar frases inteiras, com início-meio-fim, muito longe das falas picotadas
do aluvião de fatos desconexos que tudo iguala e simplifica nos jornais
nacionais. Jornalista de texto, que teria preferido trabalhar em jornal,
onde em tese se pode debruçar mais sobre o conteúdo, ela sempre se
sentiu incomodada com a ditadura da matéria cabeça-tronco-membros
de 50 segundos fritada às pressas para entrar no jornal das sete.
Amargou, nos seus quase 17 anos de profissão, a angústia de ter se
sentido satisfeita em não mais que duas dezenas de matérias, a que se
poderiam chamar completas.

Na cobertura diária da Assembléia por um algum tempo, praticou
a tentativa de dar nexo e atratividade ao jogo de frases sem as imagens
bonitas que a natureza do veículo pede. Depois, em rápida passagem pela
TVA, pôde experimentar a sensação de trabalhar frases inteiras com sentido
completo, de não tomar o detalhe pelo todo, de poder compor jogos de
informações e contradições que pudessem ser ao mesmo tempo didáticos,
profundos e interessantes para Sua Excelência, o telespectador.

Seu livro é produto da inquietação de tentar entender o espaço que
cabe a esse veículo no latifúndio da tevê aberta, e provar de que maneira,
apesar de modorrentos e contrários a tudo o que se recomenda em técnica
televisiva, os canais legislativos conseguiram mudar a forma de
determinados segmentos verem televisão, criar um espaço público de
representação política e conflagração de idéias e se constituir em importante
veículo de construção de cidadania, na medida em que permite o que os
especialistas chamam de accountabi/iy, a possibilidade de checagem e revisão
dos trabalhos dos representantes pelos representados.

Vai-se ver aqui que, querendo ou não, mesmo que seja para criticar -
como fez Carlos Heitor Cony diante de uma cansativa sessão do Senado—, o
canal legislativo expõe o parlamentar dentro da casa do cidadão, que, a
partir do que vê, elabora uma percepção dos conflitos, reelabora, constrói
uma opinião e a multiplica na cadeia de contatos em que vive no mundo
da vida. O livro é cheio de exemplos de cidadãos solitários de rincões
longínquos que querem intervir na discussão que acontece no Plenário em
Brasília ou em Belo Horizonte, sintoma de um indiscutível potencial de
construção de cidadania. E é muito mais do que pode oferecer o noticiário
sumário da tevê aberta, com sua pressa, suas pessoas engomadas e ensaiadas.



Não há aqui um julgamento sumário do modelo da tevê aberta
nem uma exaltação acrítica à experiência da tevê pública. Este livro é uma
bem dosada - e certamente primeira - sistematização do que se percebe
desse fenônemo ainda não estudado, em que cotejam opiniões de
especialistas, dos atores em cena e, evidentemente, do público que paga a
conta. Dele sai um relato esclarecedor sobre as claras diferenças de interesse
entre esfera pública e privada, um aprendizado de como se constrói a
opinião na cabeça do telespectador, uma crítica das mudanças de
comportamento no interior dos Legislativos e uma profissão de fé na
capacidade do povo de contribuir para as mudanças e, por fim, intervir
até mesmo na gestão desses novos veículos de comunicação. Trata-se,
ainda, de uma leitura agradável, de texto conciso, com passagens até
emocionantes, como as que transcrevem trechos de reuniões
palpitantes do Senado, como as que precederam a cassação do Senador
Jáder Barbalho.

Esse mundo que sempre existiu antes das câmeras dos canais
legislativos - e que sempre foi sonegado em sua essência pela limitação
dos canais privados - está quase todo aqui. Restrição deve ser feita à
principal limitação dos canais públicos, que é a de não poder mostrar o
que se passa por trás da câmeras. Muitas das decisões do Parlamento são
mastzgadas antes de chegarem ao Plenário e quase sempre restritas a uma
mesa de líderes, composta na maioria por parlamentares experimentados
que passam anos sem fazer um discurso para o público. E isso não significa
nada além de que o cidadão terá que levar mais algum tempo para aprender
a entender o jogo de forças que se desenrola frente às câmeras, no qual os
silêncios, os vácuos, as ironias, as dissimulações -tão inerentes ao jogo
político como o convencimento - também são componentes de um
aprendizado a que o cidadão deve estar atento.

Bons Casoy certamente chamaria tudo isso de "uma vergonha",
mas que faz parte daquela zona cinzenta própria do poder, dos homens e
da história do mundo.

Ramiro Batista de Abreu

Diretor de Comunicação Institucional
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Hoje, quando um telespectador brasileiro aciona o controle re-
moto à procura de uma opção na televisão, ele tem a chance de entrar
em alguns dos parlamentos do País: o Senado Federal, a Câmara dos
Deputados e a Assembléia Legislativa de seu Estado. Não é apenas
mais uma opção de ver notícias políticas pelos telejornais, mas a opor-
tunidade de acompanhar, pela tevê, o que se passa nos plenários des-
sas casas legislativas. O que fica exposto ao alcance do olhar do
telespectador é uma cena que começa quando as reuniões nos plenári-
os legislativos são iniciadas, alongando-se até que elas se encerrem.
Podem-se ver imagens do Senado ou da Assembléia Legislativa bem
diferentes daquelas que os brasileiros se acostumaram a ter pelos
telejornais, pois são transmitidas ao vivo e não passam pelo processo
convencional de edição. São imagens captadas e geradas pelos pró-
prios canais de televisão das casas legislativas.

O Parlamento brasileiro entrou na nossa tevê em 1995. Isso se
deu em conseqüência da Lei Federal 8.977, que, a partir de 6 de janei-
ro daquele ano, legalizou o atual sistema de televisão a cabo no País. A
partir de então, o brasileiro que já possuía acesso a canais especializados
em filmes, esportes e notícias, entre outros, passou a ver também,
diariamente pela tevê, arenas de representação e decisão política. Com
os canais do Legislativo, as câmeras de televisão chegaram aos plená-
rios para cumprir, ao que tudo indica, um mandato vitalício, transmi-
tindo ao vivo o trabalho de senadores e deputados, no exato momen-
to em que eles decidem em nome do povo, no exercício de seus
mandatos políticos.

Esses canais de tevê priorizam as transmissões das reuniões de
debate e deliberação que acontecem nos plenários, nas reuniões de
comissões permanentes' mantidas por essas casas, além das reuniões
de comissões especiais ou de comissões de inquérito. Assim, todos os

O Senado Federal possui sete comissões permanentes: a de Assuntos Económicos; a de
Assuntos Sociais; a de Constituição,]ustiça e Cidadania; a de Educação; a de Fiscaliza-
ção e Controle; a de Serviços de Infra-estrutura; e a Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.Já a ALMG possui 14 comissões permanentes: Administração Pública,
Assuntos Municipais e Regionalização; Constituição e Justiça; de Defesa do Consumi-
dor; Direitos Humanos; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária; Meio Ambiente e Recursos Naturais; Política Agropecuária e
Agroindustrial; Redação; Saúde; Transporte, Comunicação e Obras Públicas; Turismo,
Indústria e Comércio; e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Com os canais do
Legislativo, as
ca meras de
televisão
chegaram aos
plenários para
cumprir, ao que
tudo indica, um
mandato vitalício



Em que medida
eles contribuem
para ampliar a

participação
política do cidadão

momentos em que o conjunto dos parlamentares se reúne para deba-
ter ou deliberar os temas em pauta passaram a ser alvo de um olhar
novo: o olhar eletrônico da câmera de tevê, de forma continuada,
sem intervalos comerciais. Em 1995, isso foi uma novidade; hoje,
tornou-se rotina para quem tem acesso a alguma operadora de tevê a
cabo ou mesmo para os telespectadores que não pagam para receber
as televisões especializadas.

O presente estudo se interessa pela existência dos canais de tele-
visão do Poder Legislativo em âmbito federal e estadual e investiga se
eles possibilitam a interação entre a comunicação social e o aperfei-
çoamento do processo democrático brasileiro.

A televisão se consolidou no Brasil como um meio de comuni-
cação de alcance inquestionável, que de algum modo influencia na
constituição da esfera pública. Este estudo analisa a operação dos ca-
nais legislativos para compreender em que medida eles contribuem
para ampliar a participação política do cidadão.

No universo dos canais hoje em funcionamento, foram escolhi-
dos como objeto de estudo a TV Senado e o canal da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. A TV Assembléia - TVA,
como ficou conhecida - foi a primeira do gênero a entrar no ar no
País. Surgiu como opção no vídeo do telespectador mineiro no dia
30 de novembro de 1995. Hoje, transmite das 7h30 da manhã à meia-
noite, nos dias úteis da semana; aos sábados e domingos, funciona do
meio-dia à meia-noite. A TVA ocupa o canal 11 na grade dos canais
transmitidos via cabo  em Minas Gerais. E o mais interessante: já trans-
mite em sinal aberto para 183 municípios do Estado. Até o término
deste estudo, 133 municípios mineiros tinham acesso à tevê da ALMG.

O canal de televisão do Senado Federal foi o segundo a entrar
em operação no País. Desde 5 de fevereiro de 1996 ', opera como
TV Senado, sendo hoje, entre os canais dos parlamentos, o que man-
tém no ar a grade de programação' mais extensa. Pode ser acompanhado
durante as 24 horas do dia, a semana inteira. A TV Senado é sintoniza-
da em Minas Gerais no canal 8 das operadoras de tevê a cabo e está
também nas grades das empresas que operam televisão por assinatura

'Duas empresas operam o sistema de televisão a cabo em Minas Gerais: a Net (Globosat
e a \Vav TV

Em 5 de fevereiro de 1996, o canal entrou no ar em caráter experimental e em 9 de junho
seguinte foi inaugurado oficialmente pelo então presidente do Congresso Nacional,José
Sarnev.

Grade de programação é o termo utilizado pelos canais de televisão para organizar, em
horários, a seqüência dos piogramas ao longo do dia, da semana, do mês e do ano.
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via transmissão de sinais digitais de áudio e vídeo, como a Direct TV
(Grupo Abril Editorial) e a Skv (GloboSat, das Organizações Globo).
Pode ainda ser sintonizada em sinal aberto por antenas parabólicas
individuais em todo o território nacional.

Ao contrário do que se pensa, os canais de televisão do Parla-
mento não são acompanhados apenas pelos 3,554 milhões de
telespectadores das classes A e B que hoje pagam por assinaturas de
tevê a cabo no País'. Lançados pelo sistema a cabo, os dois canais
passaram a operar, em um segundo momento, também em sinal aberto
pela transmissão via satélite. Isso ampliou o universo do telespectador
e criou um novo espaço de interação comunicacional a ser observado
no grande e maciço campo da comunicação mediada pela televisão
no Brasil.

O coipus da pesquisa soma mais de sete horas de transmissões
de reuniões plenárias no Senado Federal e na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, transcritas na íntegra. O estudo analisou ainda 315
mensagens de telespectadores' registradas pelo serviço gratuito 0800
A Todo Cidadão, mantido pelo Senado Federal. Dessas, 61 demons-
traram alguma relação com a TV do Senado e ofereceram um impor-
tante contraponto de observação e análise para o trabalho. Outras
fontes auxiliares de pesquisa, como informações veiculadas na mídia e
entrevistas com parlamentares e funcionários dos canais, também fo-
ram utilizadas, na tentativa de compreender como eles são constituí-
dos e se algum benefício oferecem à sociedade.

O trabalho faz uma abordagem histórica, documental e analíti-
ca, explicitando o espaço ocupado pelos canais legislativos no vídeo
da televisão brasileira. Investiga a contribuição dessa modalidade co-
municativa para o exercício da democracia a partir de quatro tópicos.
Em "Comunicação: um instrumento político?", busca situar o cenário
político-cultural em que os canais do Parlamento surgem. Trata-se de
um cenário que tem sido marcado por forte presença da mediação
exercida pela tevê no espaço público brasileiro. Um cenário no qual a
televisão se consolidou com características muito próprias, operando
de forma concentrada e em contínua aliança com o Estado. Fábio
Konder Comparato o descreve como "um regime claramente
oligárquico, sob aparências democráticas, em que a exploração dos
mais importantes órgãos de comunicação de massa é feita por grupos

CASTRO, Daniel. Em crise, TV paga via microondas cai 14%. Folha de S. Paulo, São Paulo,
21 Maio 2002. Ilustrada. E1

As mensagens analisadas foram registradas por cidadãos entre os dias 3 e 20 de junho
de 2002.
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empresariais privados, estreitamente afinados com os interesses de
sua classe"

O segundo capítulo, "O Parlamento descobre a tevê", discute a
lei que possibilitou a criação dos canais de televisão operados pelo
Senado Federal e pela ALMG. Ao dispor sobre a organização de um
negócio privado - o sistema de televisão distribuída por cabo -' o
legislador brasileiro concebeu a Lei Federal 8.977, de 1995, com um
dispositivo que ampliou as opções de escolha diante do televisor para
uma parcela dos telespectadores brasileiros. A partir disso, as casas
legislativas teriam feito a estratégica opção política de empreender o que
pode ser chamado de uma "ação comunicativa" a partir da televisão.

"Ao vivo: dos plenários para a casa do cidadão" trata a realida-
de de um Parlamento que passa a ter a rotina interna de seus trabalhos
comunicada à sociedade por um canal de televisão. Aqui, o estudo

A reação do resgata as primeiras transmissões feitas pela TVA e pela TV Senado, o

cidadão diante da 
debate em torno da chegada desses canais, o medo inicial dos parla-
mentares diante da transmissão ao vivo, a dinâmica e os conteúdos

"ação das programações, o salto tecnológico do cabo para o satélite e as
dos regras internas que os parlamentos criaram para seus canais de tevê.

legislativos a partir
de seus canais de

tevê

"É melhor do que o sepulcro caiado!" apresenta a discussão
nascida da observação e análise do colpus escolhido: três sessões ple-
nárias e uma reunião de comissão. Nesse capítulo, o trabalho sugere
possíveis constantes que constituiriam as transmissões realizadas pelos
canais legislativos. A partir dessas constantes, seria possível visualizar
se a presença da câmara ao vivo operou ou não mudanças na dinâmi-
ca do Parlamento e no comportamento de seus atores. Discute-se
ainda a reação do cidadão diante da "ação comunicativa" dos
legislativos a partir de seus canais de tevê e sua reverberação na cons-
tituição da esfera pública.

- COMPARATO. A democratização dos meios de comumcaçào de massa. In: BUCCI. (Org.
A 71 'aos 50 - ('n'ficando a te/ei/são brasileira no seu céu qi/entenário, p. 192.



Capítulo 1 - Comunicação: um instrumento de
política?
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1.1 Comunicação, política e mídia eletrônica

Os canais de televisão legislativos fazem parte de um processo
comunicativo que envolve a mídia eletrônica instalada no Parlamento
brasileiro, ou seja, no universo da política institucional. Nesse contex-
to, os atores em interlocução são, de um lado, os parlamentares, sena-
dores e deputados estaduais, eleitos para exercer mandatos populares
por períodos determinados. Do outro lado, está o cidadão brasileiro,
aquele que, por meio do voto periódico, delega aos parlamentares o
direito de legislar em seu nome. Esse cidadão pode ser ainda identifi-
cado em grupos organizados, com atuação social freqüente ou tem-
porária. Desde novembro de 1995, quando o primeiro canal de tevê
legislativo entrou no ar no País, na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), o cidadão passou a ser também, diante do Parla-
mento, um telespectador.

A interlocução entre esses atores - representantes e representa-
dos - parece limitar-se a duas vias. A primeira acontece nas campa-
nhas políticas com fins eleitorais, em que o eleitor é convocado a
votar e tem a obrigação de depositar o voto na urnas. É um relacio-
namento que ocorre de quatro em quatro anos. Mesmo no caso dos
senadores, que cumprem mandatos de oito anos, os estados elegem
nova representação a cada quatro anos'. Encerrados os períodos de
campanha eleitoral e posse dos eleitos, reabre-se o fosso comunicacional
entre os atores.

O intervalo entre os períodos eleitorais tem sido, para a maio-
ria do eleitorado brasileiro, de difícil acesso e de distanciamento dos
representantes nas casas legislativas. A possibilidade de comunicação
torna-se precária justamente quando os eleitos passam a atuar como
parlamentares cm nome de quem os elegeu. Mesmo o deslocamento

O artigo 14 da Constituição brasileira determina que o alistamento eleitoral e o voto são
obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos
e maiores de ló e menores de 18 anos.

Os senadores representam os estados e o Distrito Federal. A Constituição estabelece, no
artigo 46, que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de
oito anos. A representação deve ser renovada de quatro em quatro anos, alternadamente,
por um e dois terços.
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O que se tem,
entretanto, é um
acesso desigual,

assimétrico

físico do eleitor até uma assembléia legislativa é algo que ocorre ex-
cepcionalmente. Em Minas Gerais, por exemplo, que tem extenso
território, é rara a oportunidade de um eleitor que vive em região
distante vir à Capital, sentar-se nas galerias e acompanhar uma sessão
da Assembléia Legislativa. Ir ao Senado Federal em Brasília, então, é
algo ainda mais inacessível à maioria dos eleitores. Isso só acontece
em ocasiões excepcionais, quando entidades de representação popu-
lar organizam caravanas ao Congresso Nacional nas lutas por delibe-
rações de seu interesse.

As raras oportunidades que o eleitor tem hoje de acompanhar
mandatos dos parlamentares ou de participar deles parecem acontecer
de forma subjetiva e desigual, estando ainda longe de se tornar regra na
prática democrática brasileira. Os grupos mais organizados política e
economicamente (entidades empresariais, por exemplo) conseguem se
fazer ouvir nos plenários legislativos, pois o poder econômico lhes ga-
rante espaço político para negociar por meio de atividades lobísticas.
Isso, porém, raramente acontece com o cidadão comum ou com gru-
pos mais fracos do ponto de vista político e econômico.

Desde outubro de 1997, o Senado Federal colocou à disposi-
ção da população um serviço 0800 (chamadas telefônicas gratuitas)
que registra consultas, reclamações e pedidos de cidadãos dirigidos
aos senadores". Não se pode, portanto, afirmar que o Senado ou a
ALMG estejam totalmente fechados a ouvir o cidadão comum. O
que se tem, entretanto, é um acesso desigual, assimétrico. Enquanto
categorias de cidadãos financiam a ação de iobbies organizados, ou-
tros, quando conseguem, são ouvidos pelo Legislativo por meio de
telefone, fax ou e-mail. Dessa forma, a mais provável possibilidade
de comunicação entre cidadãos e parlamentares ainda é a promovida
pela mídia. As redes privadas de televisão, os jornais impressos e as
emissoras de rádio são a segunda via formal de informação e, às
vezes, a única forma de interlocução entre esses atores. A mídia tem
sido, talvez, a principal responsável por informar o brasileiro sobre o
que acontece no interior das assembléias legislativas nos estados e no
Congresso Nacional.

O serviço 0800 do Senado Federal - A voç do cidadão - não é objeto de estudo deste
trabalho, mas será citado com freqüéncia. Trata-se de um canal aberto pelo Parlamento
para ouvir o cidadão. Isso não significa que os cidadãos sempre recebam respostas, nem
que elas satisfaçam suas expectativas. No caso específico deste trabalho, o 0800
fornece um contraponto importante para análise, que são as 315 mensagens recebidas
entre os dias 3 e 20 de junho de 2002. Já a ALMG possui uni setor de atendimento
direto ao cidadão, localizado bem na entrada de seu edifício, além de um serviço de
defesa do consumidor (Procon/ALMG), mas até hoje não dispõe de nenhum serviço
formal que registre manifestações dos cidadãos sobre a programação emitida pela TVA.
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A dimensão do problema comunicacional e participativo entre
Parlamento e sociedade pode ser comprovada pelos resultados de
uma pesquisa feita pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)
no início da década de 1990. Entre os dias 23 e 26 de outubro de
1993,0 Instituto Vox Populi entrevistou 1.503 eleitores mineiros, na
Capital e no interior do Estado, colhendo resultados significativos:
95% dos entrevistados, quando questionados sobre alguma lei ou pro-
jeto de lei aprovado ou em discussão na ALMG, nos últimos seis
meses, alegaram nada saber a respeito ou preferiram não responder;
apenas 1% soube dizer o número de deputados que compõem a
ALMG; 97% dos entrevistados não sabiam ou não responderam quan-
do questionados sobre quem presidia a Assembléia Legislativa de
Minas; 96% não souberam dizer quem era o presidente da Câmara
Federal e 95% desconheciam o nome de quem presidia o Senado.

O relatório da pesquisa, entregue na época pelo Instituto Vox
Populi à Assembléia Legislativa, afirmou":

"Os cidadãos se sentem sem representarão  ou mal representados por tris
rafes básicas. Em primeiro /iigai; porque não com»reendem o sistema
político, o seu funcionamento e naturea. Em segundo, porque não confiam
na sua operaào e nos seus atores. Em terceiro, porque, na sua percepào,
não ba#icibam dele efetivamente, sendo apenas convocados, periodicamen-
te, a assumir o risco do que se poderia cijama,; com as palavras do eleitor
típico, a 'loteria e/eitoralY' (Grifos  no original)

Tais resultados indicam que "as instituições da democracia re-
presentativa funcionam no vazio"". A pesquisa estampou a existên-
cia de um fosso político e comunicacional entre o cidadão e a institui-
ção (ALMG), na qual 77 representantes do povo mineiro deveriam
estar agindo em sintonia com o desejo e as necessidades da popula-
ção. A falta de contato entre representados e representantes foi o dado
mais significativo da pesquisa, encomendada pelo próprio Legislativo.
O mineiro não apenas desconhecia o nome de pelo menos um entre
77 deputados, como se mostrava inteiramente alijado de uma instân-
cia de poder decisiva para a sociedade, a despeito de todas as infor-
mações sobre questões da vida política veiculadas diariamente por
emissoras de rádio e televisão, além de jornais impressos que atuavam
em Minas Gerais no momento de execução da pesquisa. Não se trata
aqui de questionar as prioridades dadas pela mídia à cobertura políti-
ca. O problema parece ser outro.

Minas Gerais. Assembléia Legislativa. Dezembro de 1993. Relatório-síntese de pesquisa
realizada pelo Instituto \tox Populi.

12 TOURAINE. /jiialdade e diversidade: o sujeito democrei/ico, p49.
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Na verdade, a pesquisa revelou total ausência de diálogo entre
o "mundo da vida", o mundo dos cidadãos e uma instância de poder,
recorrendo-se à visão de Jürgen Habermas' 3 . Para ele, a sociedade
opera simultaneamente como "sistema" e "mundo da vida", em que
atores sociais - ouvintes e falantes - agem em busca do entendimento.
No caso em questão, ficou evidente que o Poder Legislativo, como
parte de um sistema de normas políticas, jurídicas e sociais, não con-
seguia dialogar, comunicar-se ou fazer-se entender pelo cidadão. Do
outro lado, no "mundo da vida - isto é, na sociedade civil, na cultura
política e na -' o Legislativo encontrava-se distancia-
do, fazendo pouco ou nenhum sentido para o cidadão. Conseqüente-
mente, esse cidadão não via possibilidade de acesso ou de interferên-
cia em sua instância de representação legislativa. O Poder Legislativo
estaria sendo exercido completamente distanciado, dissociado do dia-
a-dia da sociedade.

Que função ou valia tem para um cidadão um sistema de
representação política que ele não compreende, no qual não confia e
do qual não sente vontade de participar? A pesquisa apontou, aos
parlamentares mineiros, a precária legitimidade em que se encontrava
o Legislativo, pois o essencial para o jogo democrático inexistia ali.
Segundo Fátima Anastasia, torna-se fundamental, "quando se trata de
maximizar a democracia, uma relação entre representados e represen-
tantes na qual os segundos sejam responsivos aos interesses dos
primeiros e esses, por sua vez, possuam instrumentos efetivos e
institucionalizados de controle público do exercício do poder"".

Anastasia se refere à existência de processos institucionalizados
que permitam aos cidadãos acompanhar o exercício dos mandatos

Jürgen 1-labermas é considerado o filósofo do diálogo, pois propõe uma racionalidade
comunicativa. Ele adicionou a questão da comunicação às teorias marxistas - que não
tratam dessa dimensão - e desenvolveu a idéia de urna racionalidade comunicativa na
qual devem ser consideradas as relações intersubjetivas. Habermas define três relações
distintas entre ator e mundo. Ao executar um ato de fala, o falante entabula, segundo
ele, uma relação pragmática com algo no mundo objetivo, com algo no mundo social e
com algo no mundo subjetivo. O mundo da vida tem, pata Habermas, um status distinto
desses mundos. O unindo da ,ida funcionaria corno o reservatório de conhecimento
cultural. É o bacgrowzd que o ator aciona ao ler e definir situações. Os seres humanos
possuem conhecimentos comuns que os fazem membros do mesmo ou de vários mun-
dos da vida. O mundo da vida é algo que se compartilha com os Outros. Assim, os
processos promovidos pela mídia alimentam o mundo da vida dos atores. O mundo da
vida é, segundo Habermas, o ponto de partida do ator para observar o mundo.

l-IABERJ\LAS. Direito e Democracia: entre facticidade e ia/idade, p64.

ANASTASIA, Fátima. Trans/ol7nando o Legislativo: À E.xperié'ncia da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. In: SANTOS (Org.). O Poder Legislativo nos Estados - Diversidade e
Convergência, p.26.
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parlamentares ou as ações do Executivo. É o que a ciência política
conceituou como graus de responsiveness e accountabzliô . O primeiro di-
ria respeito a "uma relação entre representados e representantes na
qual os segundos sejam responsivos aos interesses dos primeiros". O
segundo trataria da possibilidade de existirem nos governos - e ou
instâncias decisórias dos regimes democratas - "instrumentos efetivos
e institucionalizados de controle público do exercício do poder""
pela sociedade. Seriam práticas que maximizassem na vida democráti-
ca brasileira o que Norberto Bobbio aponta como "um dos princípi-
os fundamentais do Estado constitucional: o caráter público é a regra;
o segredo, a exceção"".

Entre as recomendações feitas à época, o Instituto Vox Populi
sugeriu à Assembléia Legislativa aumentar o grau de contato e de
informação a seu respeito:

"O aumento do contato tem um primeiro sentido, o de aumento da infor-
mação, entendido como simples presença da Assembléia Legislativa na
massa de informações que um cidadão recebe cotidianamente. Tem, no
entanto, outra acepção, mais qualitativa que quantitativa, que dig respei-
to à naturega da informação recebida e sua adequa cão àquilo que os
dferentes segmentos da população possuem de e\.pectat/va sobre o compor-
tamento da Assembléia. Assim, maior contato szgnfica mais iiformaçào e
injormacão sintonignda, em processo contínuo de realimentação, pois as
expectativas podem variar, mesmo quando preservadas si/as estruturas
mais Jiendamentais. "°

Instituição pública por natureza e função, a ALMG retratada
pela pesquisa revelou-se uma ilha isolada em meio ao e.paço público. Os
resultados da pesquisa_ apontaram para a necessidade de o Poder
Legislativo abrir o diálogo com a sociedade. A Assembléia Legislativa
de Minas Gerais seria, então, o primeiro poder constituído no País a
fazer uma opção política no sentido de buscar, a partir de possibilida-
des tecnológicas oferecidas pela televisão, uma fatia de visibilidade no
espaço público. E fez isso tão logo a legislação brasileira permitiu.

1.2 Comunicação e espaço público

Na sociedade atual, a discussão de questões de interesse públi-
co para o planejamento de uma ação quase sempre acontece mediada

ANASTASIA, Fátima. Transformando o Legislativo: A Experiência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. In: SANTOS (Org.). O Poder Legislativo nos Estados -
Diversidade e Convergência, p.26.
BOBBIO, Norberto. O Fie/uro da Democracia, pI00.

° Minas Gerais. Assembléia Legislativa. Dezembro de 1993. Relatório-síntese de pesquisa
realizada pelo Instituto \Tox Populi.
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pelos meios de comunicação de massa. Cadeias de jornais impressos,
"A esfera pública redes de televisão e rádio e a rede mundial de computadores são os
deve se formar a pontos de contato e informação de um público que existe como tal,

partir dos reunido em frente a milhares de monitores de vídeo ou terminais de

contextos computador. É um público que, embora não mais compartilhe fisica-

comunicacionais mente um mesmo local, compartilha informações, conteúdos e ima-

d as pessoas
gens, forma opiniões e demandas sociais usando os meios de comu-
nicação de massa. São milhares de telespectadores, ouvintes, leitores

virtualmente ou internautas isolados fisicamente, mas integrados coletivamente, gra-
atingidas"	ças às múltiplas possibilidades tecnológicas.

Hoje, o acesso a informações e a conteúdos simbólicos depen-
de de uma mídia de caráter global, em que a tecnologia permite, cada
vez mais, que a produção esteja completamente distanciada, do ponto
de vista geográfico, do homem que a recebe. É um cenário que
traz novas possibilidades para a esfera pública, seja ela local ou
internacional.

Entende-se esfera pública com base no conceito formalizado
por Jürgen Habermas: é a arena social não localizada, atemporal, em
que interesses e intenções diversas dialogam, se contrapõem
argumentativamente, estabelecendo, em pé de igualdade para o deba-
te, os discursos dos diversos grupos ou pessoas privadas formadoras
do grande público, reunido em sociedade. Uma esfera pública com-
porta esferas menores, em movimentação histórica, esferas essas res-
ponsáveis pela construção social de demandas, anseios e conquistas
dos cidadãos em cada época.

Rousiley Maia 9 afirma que "a esfera pública refere-se ao
locus do debate, espaço onde as pessoas discutem questões de in-
teresse comum, formam opinião e planejam a ação". Já Wilson
Gomes 2° diz que as primeiras características dessa esfera são "a
palavra e a comunicação: interesses, vontades e pretensões dos
cidadãos podem ser levados em consideração apenas quando ga-
nham expressão em proposições ou discursos". Mas que importân-
cia tem a visualização da esfera pública? Habermas entende que a
função de tal esfera "consiste em captar e tematizar os problemas
da sociedade como um todo". Para isso, "a esfera pública deve se
formar a partir dos contextos comunicacionais das pessoas virtu-
almente atingidas"21

I'vtAIA. O papel da mídia na pré-estriitiiraào da es/era pública política, p4.
01 GOMES. E./'ra pública política e ni/dia. Com Habermas, contra Habermas, p01.
21 HABERMAS. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, p. 97.
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Maia entende que "a mídia se tornou a instituição central na
pré-estruturação da esfera pública política " 22 . A mídia recebe, por-
tanto, um novo status na formação da esfera pública atual. É também
pela ação mediadora da mídia que se constitui o locus do debate de
que fala Maia: um lugar não necessariamente identificado geografica-
mente, mas sim de existência social. Portanto, a esfera pública não
pode ser única, mas múltipla ou várias. A sua constituição e dinâmica
dependerão dos interesses em pauta e dos grupos sociais que se apre-
sentam para o debate público.

No cenário brasileiro, a esfera pública vem-se ampliando com
a ação de grupos que emergiram do substrato social e forçaram sua
presença, conjugando ação política e conquista de espaços na mídia.
Marcada pela experiência autoritária do regime militar nas décadas de
1960 e 1970, a sociedade civil brasileira experimentou, a partir dos
anos 1980, um processo de revitalização, iniciando um caminho de
reconstrução da vida democrática. O processo de redemocratização
impôs, assim, novos desafios e vem testando, no dizer de Habermas,
"a capacidade da sociedade civil de desenvolver impulsos vitais por
meio de esferas públicas autônomas e capazes de produzir ressonân-
cia, as quais podem introduzir no sistema político conflitos existentes
na periferia " 23 . Pode-se considerar que esse processo de
redemocratização tem ainda testado a capacidade da sociedade brasi-
leira de constituir parlamentos, em nível estadual e federal, que sejam
responsivos aos anseios sociais e operem com transparência.

A liberdade democrática permitiu que novos interesses sociais
surgissem, ampliando o debate público no sentido de garantir à socie-
dade o comando do Estado. Foi um novo momento no processo de
revitalização da democracia. Eveina Dagnino24 avalia que houve uma
redefinição da "noção de cidadania empreendida pelos movimentos
sociais e por outros setores sociais da década de 1980, na direção de
uma sociedade mais igualitária, em todos os seus níveis, baseada no
reconhecimento de seus membros como sujeitos portadores de direitos,
inclusive aquele de participar efetivamente na gestão da sociedade".

Os movimentos sociais surgiram com as mais variadas motiva-
ções, desde os que possuíam ações de âmbito local, mas com reper-
cussão na mídia nacional, como o "Movimento das Donas de Casa
de Belo Horizonte" ou o movimento que defende os direitos dos
homossexuais em Salvador, até os grupos que espalharam suas ações

MAIA. O papel da mídia na pré-estruturação da es/era pública política, p.2.
23 HABERMAS. Direito e Democracia: catre facticidade e validade, p58.

24 DAGNINO. Sociedade ciri/ e espaços públicos no Brasil, p.I O.
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Que a sociedade
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pelo território brasileiro. Um exemplo é o Movimento dos Sem-Ter-
ra, que ganhou expressão nacional.

Na visão de Evelina Dagnino 25 , uma conseqüência dessa movi-
mentação social tem sido "a emergência de experiências de constru-
ção de espa(os públicos, tanto daqueles que visam promover o debate
amplo no interior da sociedade civil sobre temas ou interesses até
então excluídos de uma agenda pública, como daqueles que se consti-
tuem como espaços de ampliação e democratização da gestão esta-
tal". A experiência brasileira demonstra que a esfera pública evoluiu
para uma dimensão complexa. Chegou-se, como descreve Evelina, a
"um quadro multifacetado pela disputa entre distintos projetos políti-
cos que, no interior da sociedade civil e dos diversos níveis do aparato
estatal, confrontam distintas concepções"26.

Na definição de Maia 27 , trata-se da esfera pública que diz res-
peito "ao domínio do debate fora das arenas políticas formais, onde
as atividades do Estado podem ser confrontadas e criticadas através
do argumento racionalizado". E de tal forma que a sociedade civil
possa se organizar para interferir, participar dos processos decisórios
institucionalizados no Estado, seja no Executivo, no Legislativo ou
em questões a serem dirimidas pelo Poder judiciário.

Os meios de comunicação sempre tiveram responsabilidade
nesse "debate". No Brasil, a televisão teve e continua a ter participa-
ção fundamental no sentido de abrir ou não espaço para que a socie-
dade discuta e avalie as condições sociais, políticas e econômicas em
que vive. A história registra, no entanto, que o sistema televisivo no
País foi constituído de forma a ignorar a esfera pública tal como a
tratamos aqui e como tentaremos demonstrar.

1.3 A mídia e o exercício da política

A sociedade vive sob o domínio do poder econômico, mas
é uma "criação da vontade política " 28 , define Alain Touraine. Foi
a ação política dos homens que possibilitou, pelo diálogo, a cons-
trução das sociedades democráticas. Touraine considera ainda que
a política "é o nível superior da atividade humana, o da livre pro-
dução da sociedade", contrapondo-se "à ordem do trabalho, da

23 DAGNINO. Sociedade cvii e erpacos públicos no Brasil, p.10.
26 DAGNINO. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil, p.l O.

MAIA. O papel da mídia na pií-estriitvraçúo da esfera pública política, p.4.
° TOURAINE. Igualdade e diversidade: o si,eito democrútico, p.9.
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produção e do consumo, que são os determinantes sociais da de-
sigualclade"29.

Preocupado com a sobrevivência, o homem moderno parece
não ter tempo para a dimensão política da vida diária. O fato de
repassar aos políticos profissionais o exercício das deliberações no
campo político-institucional colabora para um certo desleixo do cida-
dão no exercício de sua capacidade política. "Éramos, antes de mais
nada, cidadãos; tornamo-nos, antes de mais nada, produtores e con-
sumidores", diz Touraine30 . Em sociedades em que a democracia e o
desenvolvimento econômico estão ainda a meio caminho e não pro-
porcionaram à maioria das pessoas condições básicas de vida (saúde,
educação, saneamento básico e transporte), muito menos o acesso ao
mundo do consumo, o exercício pleno da cidadania está ainda por
ser efetivado. Os mecanismos para a cobrança de direitos políticos e
sociais ficam enfraquecidos quando há precariedade nos instrumentos
institucionais que garantem ao cidadão o exercício da cidadania. Tem-
se, então, uma ação política insuficiente, como pode ser considerado
o caso brasileiro.

Para David Held, a política tem uma dimensão universal, sendo

"o fenômeno encontrado eni e entre todos os grupos, instituições (formais e
informais,) e sociedades, perpassando a vida pública e privada. Ela é
eipressa em todas as atividades de cooperação, negociação e luta pelo uso e
distribiiicão de recursos. Está envolvida em todas as relações, instituições e
estruturas que estão implicadas nas atividades de produção e reprodução
da vida da sociedade. À política cria e condiciona todos os aspectos de
nossa vida e está no coração do desenvolvimento dos problemas da socieda-
de e dos modos coletivos de sua resolticão "

Já "o político trata do poder, ou seja, trata da capacidade dos
agentes, órgãos e instituições sociais de manter ou transformar o seu
ambiente, social ou físico" 32 . Considerando esses conceitos, a ação
política não é função exclusiva dos detentores de mandatos populares
- os representantes -, muito menos cabe exclusivamente a eles o pa-
pel de agendar as questões que devem ser alvo de deliberação por
parte dos Poderes Executivo e Legislativo.

No Brasil, o cenário político até o momento conquistado pelo
processo de redemocratização tem sido de uma lenta renovação de

2 TOURAINE. IguaIdade e clicersidade: o sujeito democrático, p.88.

TOURAINE. Igualdade e diéersidade: o sigeilo democrático, p.57.
u HELD. Modelos de Democracia, p.250.

HELD. Aluie/os de Democracia, p230.
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práticas políticas e de atores. O mando político não atingiu ainda um
nível que permita afirmar que ele seja caracterizado pelo compromis-
so entre parlamentares no exercício de mandatos e partidos políticos
quanto ao que foi prometido ou acordado com a sociedade no mo-
mento do pleito. Com isso, o campo político tem sido incompetente
na missão de transformar o ambiente social e físico do País. A socie-
dade, por sua vez, ainda não conseguiu desenvolver uma ação política
pela qual seja contemplada pelo Estado com igualdade de direitos ou
que possua condições igualitárias para interferir nos processos decisórios
do Estado.

Held considera que, para uma sociedade se firmar democrati-
camente, ela tem que passar hoje por um "fenômeno dual", em que se
dá o desafio da reforma do Estado e ao mesmo tempo uma
reestruturação da sociedade civil.

'L],ji talprocesso deve ter como premissas a aceitao do pincípio de que
a divisão entre Estado e sociedade civil é um aspecto central da vida
democrática e a noo de que o poder de tomar decisões deve ser livre das
desgiialdades e restricões impostas pela apropriaào pivada do capital

A análise de Held retrata um quadro teórico condizente com a
realidade brasileira, em que a reforma do Estado e a luta dos diversos

O campo político setores sociais ainda esbarram em práticas políticas que insistem em
tem sido manter desiguais a distribuição de recursos e as chances de participa-

incompetente na ção de grupos ou de cidadãos. Dessa forma, as possibilidades de
missão de intervenção desses setores nas deliberações de governos ou de

transformar o legislativos têm sido esporádicas e localizadas, indicando que "a re-

ambiente social e presentacão democrática assenta na distância na diferenciação e mes-

, País 
na opacidade entre representante e representado", como afirma

físico o ais Boaventura de Sousa Santo S31.

No Brasil, esse cenário tem sido esporadicamente quebrado
por um fôlego novo, vindo de determinados setores, como organi-
zações de defesa dos direitos de minorias sociais, profissionais, ra-
ciais, religiosas ou sexuais. Atentas ao arcabouço oficial de partici-
pação política, elas se firmaram na luta por direitos e pela melhor
distribuição de recursos. Tais organizações, surgidas após o perío-
do da ditadura militar, têm sido pioneiras e comprovadoras daqui-
lo que preconiza David Held: "A noção de que o poder de tomar
decisões deve ser livre das desigualdades e restrições impostas pela
apropriação privada do capital".

HELD. i\'lodelos de Democracia, p255.
SANTOS. Pela mão de À/ice: o social e o político na pós-modernidade, p238.



Quando se trata do acesso ao Poder Legislativo, no entanto, o
brasileiro depara com uma contradição: se em temporadas eleitorais é
assediado pelos candidatos, ele parece simplesmente esquecido, uma
vez exercido o direito de voto. Ou melhor, passa a não ser mais cha-
mado, a não mais participar do processo legislativo. O voto, conside-
rado o exercício maior da cidadania em uma sociedade democrática,
mostra-se então limitado. Parece resumir-se a uma manifestação de
preferência temporária: no momento em que escolhe o candidato e
vota, o eleitor não tem como anexar instruções, ditar a conduta futura
do parlamentar pelos próximos quatro ou oito anos.

O voto tem-se tornado então, para o brasileiro, um exercício
de risco, já que não há garantias de que, depois de eleito, o parlamen-
tar agirá como prometeu na campanha eleitoral. O saldo desse qua-
dro é negativo para o cidadão, que acaba por perder completamente
o controle sobre o seu voto ao longo dos mandatos. "As eleições, por
si só, não são suficientes para garantir a representação", lembra Fáti-
ma Anastasia 35 . Sem mecanismos que lhe garantam acesso e transpa-
rência sobre os processos legislativos, o cidadão se vê com poucas,
quase raras, condições de interferir no debate, na negociação e na
deliberação no interior dos plenários, enquanto a discussão ainda pro-
cede. O cidadão nem sequer possuirá condições de influenciar na es-
colha dos temas para o debate legislativo.

A mídia é um dos poucos elos de ligação que resta ao eleitor.
Ele torna-se cada vez mais dependente da informação mediada por
uma mídia, que, como se sabe, opera a partir de um ponto de vista
que nem sempre é público. Segundo Held, para que a sociedade possa
tomar decisões, deve livrar-se também das desigualdades e restrições
reproduzidas pelo sistema de radiodifusão, que atua a partir de inte-
resses privados. A sociedade deve buscar alternativas de informação
capazes de gerar pontos de vista diversificados desse sistema, pois,
imperfeito e antidemocrático, ele acaba por desagradar mesmo os
que sempre viveram em comunhão com a mídia. Entre as razões apre-
sentadas para o investimento no canal de tevê do Senado Federal, o
então presidente da Casa, senador José Sarnev, registrou a seguinte
queixa:

'J/l/Wi/ue/lIe. muitas vees, as coisas são deformadas e chegadas éi opinião
p11 /1/ira de li//la /1/a/leira deferente.  Mas hoje não estamos aqui para discu-
lir esses prol//e//las, 1//as apenas para dizer que este, repetindo as minhas

ANASTASIA. 7oms1brmaiids o LqL/a/fro: A E.'penincia da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. In: SANTOS (Org). C) Poder Legislativo  nos Estados - Diversidade e Convergên-
cia, p. 38.
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primeiras palavras, não é lim serviço que estamos prestando ao Senado: é
um serviço que estamos prestando ao povo brasileiro. Este é o dado inpor-
tante que es/amos aqui hoje, neste instante, faendo. "

O papel da mídia é informar, tornar público o que deve ser do
conhecimento de todos. No entanto, não é saudável para a sociedade
democrática alimentar-se de um ponto de vista gerador de informa-
ções que seja monopolizado, que comungue sempre de uma mesma
filosofia. É aqui que a comunicação oferece possibilidades ao proces-
so político-social. Jürgen Habermas considera fundamental a impor-
tância da dimensão comunicativa para a circulação do poder na so-
ciedade e a construção do modelo de democracia deliberativa.
Rousiley, Mala 31 recorre a ele para explicar que "a democracia
deliberativa depende, de um lado, da institucionalização dos procedi-
mentos necessários para o estabelecimento de uma comunicação livre
da dominação e, de outro lado, da interpenetração entre as tomadas
de decisão institucionalizadas e a constituição informal".

A realidade política brasileira, levando-se em conta o pensa-
mento de Habermas, estaria muito longe de possuir as condições ca-
pazes de possibilitar a existência de uma democracia verdadeiramente
deliberativa. O debate público está submetido à mediação de um
instrumento movido pelo interesse privado, ao mesmo tempo em
que não existem canais de comunicação permanentes entre o cidadão
e as instituições criadas para a representação popular e a deliberação
institucional. A sociedade brasileira teria ainda à frente o desafio de
construir duas pontes para alcançar a democracia deliberativa. A pri-
meira seria instituir mecanismos que estabelecessem livre fluxo de co-
municação entre os cidadãos na esfera pública. A segunda ponte esta-
ria relacionada à possibilidade de comunicação das instituições for-
mais de poder com as múltiplas esferas públicas, permitindo interfe-
rências da sociedade nas tomadas de decisão.

O primeiro desafio está relacionado à intensificação da comu-
nicação e do diálogo dentro da própria sociedade civil. Habermas
diferencia as esferas públicas: "Existem esferas públicas episódicas (en-
contros em casas noturnas, cafés e nas ruas), esferas públicas depresen-
ça organirada (encontros de pais, performances teatrais ou concertos
de rock públicos, assembléias de partidos políticos ou comunidades
eclesiásticas) e esferas públicas abstratas produzidas pela mídia (leito-

3'BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - SENADO FEDERAL - 1996. Arquivo TV
Senado. Discurso transmitido "ao vivo" por ocasião da inauguração oficial da TV
Senado. 9/7/1996.

MAIA. 0 papel da mídia na pre'-eslruh/,raçào da esfera pública política, p.4.
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res isolados, ouvintes e espectadores dispersos por amplas áreas geo-
gráficas)"38.
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São essas múltiplas esferas que abrigariam os "mundos da vida"
dos cidadãos. Elas independem do sistema político e se conectam a
uma rede comunicativa na sociedade. É nesse espaço social que existe
a possibilidade de acontecer a formação espontânea de opinião e onde
podem surgir idéias que sejam discutidas, avaliadas e se habilitem a
participar e fiscalizar o poder institucionalizado: governos, parlamen-
tos ou tribunais de justiça. Quando a sociedade intensifica o debate,
nos seus diversos "espaços públicos", ela se capacita a urna posição
mais fortalecida perante os espaços institucionais de tomada de decisão.

No Brasil, embora os espaços de debate público venham se
diversificando, ainda esbarram na constituição da mídia local, da tele-
visão principalmente. A televisão possui o espaço de visibilidade pri-
mordial para que o debate das questões públicas fique ao alcance de
todos, mas contamina esse debate com o seu interesse privado. Falta,
então, à sociedade uma alternativa - seja na televisão ou em outros
meios de comunicação - que dê guarida a questões pautadas pelo
debate público. Alternativa que não concorra nem venha a competir
com o que já existe no sistema privado, mas que possa complementar e
aprimorar o sistema de informações à disposição do cidadão.

Paralelo e entrecruzado com a comunicação dentro da socieda-
de civil está o diálogo que ela mantém com o governo e seus repre-
sentantes no Parlamento. Mais uma vez, já se sabe que a televisão tem
sido imprescindível nesse diálogo e, ao mesmo tempo, direcionadora
de informações e posições. Para que a sociedade consiga cruzar a
segunda ponte rumo à democracia proposta por Habermas, uma via
alternativa de mídia para o diálogo social ainda está por ser construída:
uma ponte que possibilite à sociedade participar dos processos
deliberativos de governos e parlamentos de forma construtora, opi-
nando de forma igualitária e sendo, efetivamente, ouvida em suas de-
mandas e interesses.

A televisão possui
o espaço de
visibilidade
primordial para
que o debate das
questões públicas
fique ao alcance de
todos

I\IAIA. 0 papel da mídia na pré-estr,it,,raçdo da esfira pública política, p6.
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Capítulo 2 - O Parlamento descobre a tevê

2.1 Uma televisão sob o signo do privado

A comunicação televisiva consolidou-se no Brasil com ca-
racterísticas muito próprias e talvez inexistentes em outras socie-
dades. Fruto da iniciativa privada e não do Estado ou de um mo-
vimento social, a televisão brasileira caminhou, na maior parte de
seus mais de 50 anos de existência, sob forte monopólio privado,
mas sempre alinhada ao Estado. Regina Mota 3' afirma que "o
sistema brasileiro de telecomunicações se coloca sob o signo do
privado." Surgiu e se consolidou como negócio privado, voltado

"O sistema para o mercado. No entanto, observa Mota, "traz em sua gênese

brasileiro de um caráter público""'.

telecomunicações	Até 1988, quando passou a vigorar a atual Constituição Fede-

se coloca sob o ra141 , as concessões públicas para operar canais de televisão dependi-
am de decisão exclusiva do presidente da República. O Estado brasi-

signo do privado" leiro, no entanto, nunca taxou em espécie o uso do espaço eletromag-
nético por onde circulam as ondas de transmissão. A associação entre
o "negócio" da tevê e o Estado se deu de outra maneira. A televisão
foi instalada no Brasil como negócio, inteiramente voltada para o lu-
cro e despreocupada com o telespectador. Prova disso pode ser en-
contrada no discurso feito por Francisco de Assis Chateaubriand Ban-
deira de Meio, em 18 de setembro de 1950, dia em que a TV Tupi de
São Paulo - primeira do País e da América Latina - entrou no ar42:

'Este transmilsor foi erguido com a prata da casa, isto é, com os recursos
de publicidade que levantamos sobre as pratas U/olf' e outras não menos
maczcas pratas da casa: a Sul América, que é o que pode haver de bem
brasileiro as lãs Sams, do Moinho Santista, arrancadas ao couro das
ovelhas do Rio Grande; mais do que isso, o guaraná Champagne
À ntarctica, que é a bebida dos nossos selvagens, o cauim dos bugres do
Pantanal Mato-Grossense e de trechos do vale aniaônico. Atentai e verei
mais fácil do que se pensa alcançar uma televisão: com prata J1Ç lãs
Sanis bem quentinhas, guaraná Champagne borbulhante de bugre e tudo

° MOTA. 1 [/ pública - a democracia no ar, p.77.

° MOTA. TI, 'pública - a democracia no ar, p. 33.
41 No capítulo \7 (artigos 220, 221, 222, 223 e 224), a Constituição Federal trata da

Comunicação Social. O Executivo continuou tendo competência sobre as concessões
de tevê, que devem ser apreciadas pelo Congresso Nacional.

42 BUCCI. (Org.). A TI 'aos 50, p154.



isso amarrado e seguro  no .Sul América, fiz.-se um bouquet de aço e
pendura-se no alto da torre do Banco do Estado, um sinal da mais
subversiva máquina de influenciar a opinião pública - uma máquina que
dará asas à fantasia mais caprichosa e poderá juntar os grupos humanos
mais afastados.

O patrono da televisão brasileira parecia estar mais interes-
sado na potencial possibilidade de exercer a influência que ema-
nava do novo meio de comunicação. O discurso de Chateaubriand
não deixa transparecer que ele possuísse alguma visão de um
telespectador-cidadão. Sinaliza, sim, que ele antevia o público de
tevê como consumidor, portanto passível de ser manobrado. Na-
quela época, tanto o telespectador como a "opinião pública", em
uma sociedade de massa como se conhece hoje, ainda estavam
por se formar, conforme conta Fernando Morais, ao narrar a ex-
periéncia pioneira de instalação da TV Tupi:`

"Um mês antes do dia D, o engenheiro norte-americano Walther
Ohermiillei; diretor da I\Bc-TTÇ veio ao Brasil para supervisionar a
inaugura çào e as primeiras semanas de funcionamento da Tupi. Logo ao
chegai; a resposta que recebeu à pe/gunta feita a Alderz,ghi e a Costa
Lima quase o fer' tomar o avião de volta para Nova ) brk. O americano
queria saber "quantos milhares de receptores tinham sido vendidos pelo
comércio à população de São Paulo ". Os dois diretores da Tupi se
entreolharam e responderam quase em coro: nenhum.

O amadorismo dos primeiros tempos da televisão brasileira
foi cedendo lugar à consolidação do negócio. Na década de 1960,
formou-se o público, e o brasileiro foi transformado em telespectador.
Bem antes que o "padrão de qualidade" da Rede Globo se tornasse
referência para a televisão brasileira, algumas iniciativas levadas ao ar
pavimentaram o caminho para que o País fosse reconhecido no mun-
do como um produtor de televisão.

Regina Mota conta que, "nos anos 60, o Jorna/de Vanguarda foi
um dos programas de maior reconhecimento da televisão brasileira,
tendo sido premiado em festivais internacionais: ganhou o título de
melhor telejornal do mundo na Espanha e foi utilizado como material
didático das aulas de Marshall MacLuhan"44.

MORAIS, Fernando. Chaió: o rei do Brasil, p.SOO. No início, a solução encontrada por
Assis Chateaubriand para a falta de televisores que exibissem a programação da PRF-
3 TV Tupi foi importar 200 aparelhos. Metade foi dada de presente aos financiadores
da Tupi e a Outra foi posta à venda nas lojas. Alguns aparelhos foram colocados em
pontos da cidade de São Paulo para que as pessoas pudessem assistir à estréia da
televisão.

" MOTA. A épica eletrônica de Glauber: um es/nela sobre cinema e -1.7  ' p80.
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O "Jornal de Vanguarda" foi levado ao ar pela extinta TV
Excelsior numa época em que a ditadura militar investia pesado na
infra-estrutura de telecomunicações. Em 1965, foi criada a Empresa
Brasileira de Telecomunicações (Embratel). A meta cumprida pela es-
tatal foi a de garantir a entrada do País na era das transmissões via
satélite e integrar o território nacional por meio das comunicações.
Em meio à censura dos anos de ditadura, a televisão transformou-se
no grande veículo de comunicação de massa, colaborando para que o
País, então com altos índices de analfabetismo, queimasse etapas de
formação cultural: gerações e gerações de brasileiros tornaram-se
telespectadores antes mesmo de aprender a ler e a escrever e significati-
va parcela pobre dessas gerações nem sequer chegou ao domínio da
escrita e da leitura45.

Regina Mota mostra que o percurso histórico da televisão no
Brasil é marcado, em sua maior parte, pela ausência de um elemento
essencial: o público. Sendo negócio de iniciativa e interesse privados,
a televisão tem-se mantido como um dos últimos redutos, no cenário
brasileiro, a sofrer a influência da ação do público em dois sentidos:
em sua constituição e condução. Público, na visão de Hannah Arendt46,
é "aquilo que pode ser visto e ouvido por todos". Nesse sentido, ele
só coexiste em uma "esfera pública na qual as coisas possam emergir
da treva da existência resguardada" 47 . Privado, ao contrário, segundo
afirma Thompson, "é o que se esconde da vista dos outros, é o que é
dito ou feito em privacidade ou segredo ou entre um círculo restrito
de pessoas"".

A visão de Hannah Arendt pode ser considerada idealista, mas
deve ser levada em conta ao se pensar o modelo televisivo brasileiro,
que ao longo da história se tem negado a conjugar a questão pública.
Quando tentamos dizer que a televisão ignora a questão pública, o
primeiro argumento a ser apresentado é a forma pela qual as redes
privadas se constituem como negócio, via concessão pública do Esta-
do, decidida exclusivamente pelo presidente da República, sem qual-
quer consulta à sociedade.

O mesmo acontece quando se trata da programação que as
emissoras colocam à disposição da população. Pautados e agendados

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD/ 2001, do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no total da população de 10 anos ou
mais de idade, a taxa de analfabetismo é de 11,4%.

ARENDT. A condioio Iti,mana, p.59.
ARENDT. A condícào humana, p.61.

u T}-IOMPSON. A ,nída e a modernidade, p.l 12.
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de forma unilateral, os conteúdos veiculados pelas redes nascem da
premissa publicitária e não de um interesse manifestado pela socieda-
de. Quando a sociedade chega a ser ouvida, é apenas para a aferição
de audiência de conteúdos já veiculados e não para participar do iní-
cio do processo: o agendamento das questões a serem exibidas pela
televisão.

Eugênio Bucci49 sustenta que "o vigor e o gigantismo da televi-
são brasileira são um produto do atraso. Foi a ausência de crítica e de
debate (a ausência de liberdades democráticas) que proporcionou a
exuberância da TV brasileira". Durante o regime militar, a televisão
se pautou pela total submissão à censura e, mesmo no período de
retorno à plenitude democrática, ainda não permitiu que a luz do
público penetrasse sua constituição e bastidores. Desse quadro histó-
rico, pode-se concluir que o conceito de esfera pública encontrou pouca
guarida na constituição e na ação do sistema televisivo concebido no
Brasil.

O espaço público no Brasil, no entender de Bucci, "começa
e termina nos limites postos pela televisão. O que é invisível para
as objetivas da TV não faz parte do espaço público brasileiro. O que
não é iluminado pelo jorro multicolorido dos monitores ainda não
foi integrado a ele" 50 Pode-se discordar em parte dessa afirmativa,
ao se pensar que o caldo informativo dos brasileiros não se limita ao
que eles recebem pela televisão, sendo ampliado por outras fontes,
como o rádio, o jornal impresso e as interações do cotidiano.
De qualquer forma, é inegável, no caso brasileiro, o papel da televisão
na pré-estruturação da esfera pública. Com um agravante: historica-
mente, a tevê tem sido aliada de última hora na ampliação do debate
público.

Nos anos 1980, a hegemônica Rede Globo se negou a dar voz
no vídeo ao movimento das "Diretas Já", tendo depois que se render
ao clamor social. Em 1989, na primeira grande eleição direta para
presidente da República vivida pelo País após o regime militar, a mes-
ma Rede Globo editou um debate entre os candidatos Luís Inácio
Lula da Silva e Fernando Collor de Meio, de forma a favorecer Coilor.
Observa-se que só na quarta eleição presidencial consecutiva, o Jornal
Nacional da Rede Globo, telejornal de maior audiência no País, abriu
espaço para entrevistas de estúdio ao vivo com os candidatos à Presi-
dência da República.

BUCCI. Brasil em tempo de TL p. 24.

BUCCI. Brasil em tempo de 71 Ç p. 11.
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Até então, a televisão cobria as campanhas eleitorais exibindo
falas isoladas dos candidatos e promovendo eventuais debates. Uma
única rede nacional de televisão vinha mantendo o compromisso de
realizar debates nos dois turnos das eleições, a Rede Bandeirantes` ,
que nunca foi detentora dos maiores índices de audiência. São inúme-
ras as marcas da produção televisiva no País a demonstrar que, muitas
vezes, a televisão trabalhou no sentido de omitir, dar versões próprias
e/ou esconder fatos que pudessem interessar à opinião pública. O
caráter de negócio privado com garantia de monopólio faz com que
a experiência do sistema televisivo no Brasil reflita o que disse Habermas:
"A esfera pública se torna uma corte,perante cujo público o prestígio é
encenado, ao invés de nele desenvolver-se a crítica" 52.

A televisão no País	Assim, a despeito das possibilidades tecnológicas de transmitir
privilegia o "ao vivo", de contar com imagem e áudio para enriquecer as infor-

espetáculo em mações, além de poder colocar frente a frente no vídeo interlocutores
distanciados geograficamente para o debate, a televisão no País privi-detrimento do legia o espetáculo em detrimento do debate fora das arenas políticas

debate fora das formais, onde as atividades do Estado podem ser confrontadas e
arenas políticas criticadas", como afirma Rousiley Maia 53 . E mais: um debate que

daria à sociedade recursos para avaliar ações de governo e delibera-
ções de parlamentos, delas participando com significativa influência.

Wilson Gomes 54 chama a atenção para a esfera de visibiíidadepú-
biica: "É a cena ou o proscênio social, aquela dimensão da vida social
(política ou civil, diriam os antigos) que é visível, acessível, disponível
ao conhecimento e domínios públicos." Ou seja, a cena pública, o lugar
reservado à apresentação dos temas, dos personagens, dos discursos,
o local onde a sociabilidade e a comunicação apresentam à sociedade
como um todo demandas atualizadas em busca de consenso público.
Associado à cena pública, pode ou não estar o debate público, fenôme-
no que vai além da idéia de exposição, da simples visibilidade.

'Não se expõe para provocar um mero conhecimento comum, que se esgote
no ato de saber e gerar sociabilidade, mas para que os concernidos
pela matéria em discussão saibam que há uma disputa e possam nela
intervir como participantes, para que os que fazem parte do âmbito

e A eleição majoritária de 2002 foi exceção à regra. A Rede Globo de Televisão foi a única
a realizar debate no segundo turno. O candidato favorito nas pesquisas, Luís Inácio
Lula da Silva (P1), alegou escassez de tempo de campanha para comparecer aos debates
de tevê, optando por ir apenas ao da TV Globo, o que inviabilizou os debates das Outras
redes.

52 HABERMAS. Mudani'a estrutural da esfera pública, p.232.
° MAIA. O papel da 111/dia lia pií-esti7i/uraào da esfera  pública política, p. 4.

GOMES. Esfera pública política e az/dia. ('cm Habermas, contra Habermas, p213.



de alcance de uma matéria possam faer-se valer enquanto a discussão
ainda procede. "55

Gomes alerta ainda para o fato de que não se pode confundir a
esfera pública da visibilidade com a esfera pública do debate. São duas dimen-
sões fundamentais da esfera pública que devem ser vistas com clareza,
sob pena de se identificar ou, pior, se acreditar naquilo que não existe,
ao se tomar uma pela outra. Quando se considera que o espaço
televisivo no Brasil constitui uma dimensão da esfera pública, é neces-
sário dissecar, nesse contexto, a existência ou não dessas duas dimen-
sões delineadas por Gomes.

O Legislativo brasileiro fez uma opção estratégica no sentido de
buscar um lugar próprio na esferapública de visibilidade e para isso deu dois
passos definitivos. O primeiro foi inserir o artigo 23 na legislação do
sistema de cabodifusão. O segundo passo foi a determinação de colo-
car em prática esse artigo da lei. Ele se materializou primeiro na Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais e em seguida no Senado Federal.56

A televisão brasileira constituiu-se e concretizou-se como ins-
tância dominante da visibilidade do poder, seja ele econômico ou
político. O sistema de telerradiodifusão, dependente de concessão do
Estado para operar, teceu com ele uma aliança de interesses. Iniciada
no período da ditadura, essa aliança acabou por se sedimentar nos
anos 1980, quando o País iniciou a redemocratização e vieram os
primeiros governos civis. Mas a tevê não teve como fugir às mudan-
ças sociais e viu-se forçada a contemplar "a noção de cidadania" que Instância
o processo de redemocratização havia devolvido à sociedade brasileira, dominante da

A ação do que Boaventura de Souza Santos nomeia de NMS - visibilidade do
novos movimentos sociais - veio pressionar o processo de reorgani- poder, seja ele
zação política, e a televisão foi obrigada a abrir o leque de atores e econômico ou
discursos com direito a emergir na cena pública de visibilidade. Movi- político
mentos sociais em luta por demandas específicas se organizaram para
reivindicar ganhos sociais e souberam "furar" a bolha invisível do
olimpo televisivo, ganhando alguma visibilidade nacional no espaço
outrora destinado apenas ao poder político ou econômico.

Foi assim que partidários das eleições diretas para presidente da
República, movimentos de donas de casa, de mutuários do Sistema
Nacional de Habitação, consumidores lesados por empresas de con-

GOMES. Esfera p;íblica política e mídia. 6om 1-labermas, contra 1-labermas, p214
A Câmara dos Deputados e algumas assembléias legislativas do País também já operam
canais de tevê, a exemplo da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Este
estudo, no entanto, limita-se a estudar a T\TA e a TV Senado.
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sórcio, cidadãos preocupados com a infância desassistida, usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) e muitos outros novos atores começa-
ram a submergir do tecido social, a reivindicar e ocupar lentamente
espaço no vídeo da televisão brasileira.

Mesmo em um sistema no qual a elaboração e a hegemonia dos
produtos e da ideologia televisiva são totalizantes, segmentos sociais
conseguem transformar momentos de recepção televisiva em atos de
criação de interação social, fazendo valer seus papéis de sujeitos histó-
ricos. Souza Santos 57 identifica nesses movimentos "a preferência pela
ação política não-institucional, fora do compromisso neocorporativista,
dirigida à opinião pública, com forte utilização dos meios de comuni-
cação social, envolvendo quase sempre atividades de protesto e con-
fiando na mobilização de recursos que elas proporcionam".

Souza Santos fala de uma "ação política não-institucional" que
leva ao êxito dos grupos na apresentação e justificação de temas pe-
rante a sociedade. Graças à ação desses movimentos, originados de
necessidades concretas do cotidiano dos cidadãos, vêm aumentando
o número e a diversidade de atores com direito à visibilidade na cena
apresentada pela televisão. Isso gera conseqüências positivas para a
ampliação do espaço público na sociedade brasileira. É o que se pode
chamar de primeiro passo dentro do processo democrático.

A partir da argumentação pública catalisada pelos meios de
comunicação - no Brasil, em especial a televisão -, pode-se ganhar
mais espaço para a ação no campo institucional: a inclusão de temas nas
agendas do poder, como, por exemplo, na pauta de votação dos
legislativos ou nas prioridades a serem realizadas pelo poderes executivos.

A noção de cidadania operou modificações não apenas na pau-
ta apresentada ao público pela tevê, mas também na formulação do
sistema. O artigo 49 da Constituição Federal, promulgada em 5 de
outubro de 1988, dividiu com o Congresso Nacional a competência,
antes exclusiva do presidente da República, de conceder autorizações
para a operação de canais de tevê. Em seu 12° parágrafo, o artigo 49
determina que os atos de concessão e renovação para o funcionamen-
to de emissoras de rádio e de televisão são de competência exclusiva
do Congresso Nacional.

O artigo 223, no parágrafo quinto, fixa em 15 anos o período
de concessão para canais de televisão. Para que uma concessão seja
permitida ou renovada, é necessário que dois quintos dos parlamenta-

SANTOS. Pela mo de À/ice: o social e o político na pól-modernidade, p.264.



35

res do Congresso Nacional votem, conforme dispõe o segundo pa-
rágrafo do artigo 223. Nesses dois parágrafos, pode-se comprovar o
resultado da ação dos grupos sociais que reivindicaram na Constituin-
te uma nova regra para a concessão do bem público, que é o direito
de transmitir sons e imagens em território brasileiro. Até 2002, o
parágrafo quinto do artigo 220 determinava que os meios de comuni-
cação social não poderiam, direta ou indiretamente, ser objeto de
monopólio ou de oligopólio. O Congresso Nacional, no entanto,
aprovou e promulgou uma emenda constitucional que permite a par-
ticipação de até 30% de capital estrangeiro na propriedade de empre-
sas jornalísticas no País`.

As determinações da Constituição de 1988, no entanto, até agora
pouco modificaram o quadro anterior à Constituinte. O Congresso
Nacional segue referendando decisões do Ministério das Comunicações,
enquanto as grandes redes de tevê continuam nas mãos dos mesmos
grupos empresariais, a maioria de caráter familiar 59 . O Conselho
de Comunicação Social, previsto no artigo 224 como órgão auxiliar do
Congresso Nacional para os assuntos da área, levou 15 anos para
ser instalado`. Iniciou seus trabalhos no segundo semestre de 2002, mas
ainda não apresentou uma pauta capaz de levar as emissoras a agir
em sintonia com os interesses públicos. A composição desse Conselho
reflete o caráter privado que domina o sistema de televisão no Brasil` .

Para entrai em vigor, a emenda que modificou o parágrafo do artigo 220 depende ainda
de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso.

A Rede Globo de Televisão pertence à família de Roberto Marinho, a TV Bandeirantes
é da família Saad e o SBT é de Sílvio Santos. A novidade é a TV Record, hoje de
propriedade cia Igreja Universal do Reino de Deus. O Grupo Bloch vendeu a Rede
Manchete, que se tornou Rede TV, de propriedade de Amilcare Dailevo, um empresário
do setor de informática.

A instalação cio Conselho de Comunicação Social só foi feita após uma negociação no
Congresso Nacional cm que os partidos de oposição aceitaram aprovar a participação
acionária estrangeira nas empresas de comunicação em troca da instalação do Conselho,
em maio de 2002.

' Os treze primeiros conselheiros são os seguintes: Paulo Machado de Carvalho, da Abert
(representante das rádios); Roberto Wagner Monteiro, da Abratel (representante das
televisões); Paulo Cabral Araújo, da AN] e ANER (representantes dos jornais impres-
sos); Fernando Ilitencourt, da SET (engenheiro com conhecimento de comunicação
social); Daniel 1-icrz, cia Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais); Fran-
cisco Pereira da Silva, cia Fitert (representante dos radialistas); Berenice Bezerra, da
Aneate (representante dos artistas profissionais); Geraldo Pereira dos Santos, do Stic-
Sindeine (representante dos profissionais de cinema e vídeo), José Paulo Cavalcanti, os
jornalistas Alberto Dines e Carlos Chagas, o empresário Javme Sirotskv, da rede de
televisão RBS (afiliada da Rede Globo no Sul do País) e Ricardo Moretzon, do
Conselho Nacional de Psicologia, além de representantes da sociedade civil. In: Suwwan,
Leila. Senado aprova capital externo na mídia. Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 Maio de
2002. Caderno Brasil, p. A-li.
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Os meios de comunicação, prioritariamente a televisão, são o
grande elo entre a sociedade, o cotidiano, a rua e o espaço doméstico
do cidadão brasileiro. A televisão tornou-se, a um só tempo, via de
mão dupla entre o ser privado e o ser social, o Estado e a sociedade,
a sociedade e o cidadão. É um processo de mão dupla, mesmo que
tenha diferentes intensidades em cada via. A dimensão política da vida
brasileira ganha diariamente uma versão televisiva, que é colocada ao
alcance da totalidade dos brasileiros. São os meios de comunicação
alimentando o mundo da vida do cidadão.

Segundo o IBGE, em 2001 o número de moradias no País
que possuem aparelhos de televisão ultrapassou pela primeira vez
o das que têm rádio: 89% possuem aparelhos de tevê, enquanto o

89% possuem rádio está em 88%62. Na pesquisa de bens duráveis do IBGE, só
aparelhos de tevê, um eletrodoméstico ultrapassa a tevê: o fogão, que é encontrado em

enquanto o rádio 97,4% dos domicílios no País. Geladeiras e filtros para água`

esta em 88% são bens de primeira necessidade que aparecem em número menor
. -que o de aparelhos de televisão, quando se pesquisa o que o brasileiro

possui dentro de casa. Sem falar no acesso à rede de esgoto ou à
coleta de lixo, dois serviços essenciais que também atingem percen-
tual inferior ao que é alcançado pela televisão. A pesquisa mostra que
a coleta de lixo existe para 79,9% dos brasileiros, enquanto as redes de
esgoto alcançam 64,6% da população. Dados como esses compro-
vam que a tevê se tornou um bem de primeira necessidade para o
brasileiro.

A televisão no Brasil estruturou-se como um sistema de mídia
decisivo, pois transita nas diversas camadas sociais e pode ser conside-
rada a fonte de informação que alimenta o mundo da vida do brasi-
leiro. Entende-se por "mundo da vida"" o contexto histórico-cultu-
ral compartilhado pela população brasileira. Portanto, o mundo da

(2 Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), em 1996 o
percentual de moradias com rádio estava em 90,4% e o daquelas com televisão atingia
84,4%. Em 1999, o percentual de domicílios com rádio (89,9%) já apontava queda,
mas ainda superava o daqueles que possuíam televisão (87,8%).

"Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE/1999), 82,8%
dos brasileiros possuem geladeira e 55,6% filtro de água.

Na teoria da ação comunicativa, Jürgen Habermas define o "mundo da vida" como um
lugar transcendental, o que pode significar não localizado do ponto de vista geográfico,
social e histórico em nenhum dos mundos formais. As fronteiras do mundo da vida, se
é que existem, parecem ir além do objetivo, do coletivo e do subjetivo. Em seguida,
Habermas define o mundo da vida como uma rede familiar e inalcançável. Flávio Beno
Siebeneichier explica que o mundo da vida de .Habermas "constitui um contexto de
sentido, mesmo que seja um contexto abstrato de sentido. Não um caos, mas o contex-
to de sentido de um texto, o contexto de sentido de um saber implícito em atos de fala".
Siebeneichler. 1989. p. 118.
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vida se delineia de acordo com cada situação. Brasileiros pobres e
ricos compartilham o mesmo mundo da vida quando sofrem e tor-
cem juntos pela seleção de futebol na Copa do Mundo. Ao mesmo
tempo, compartilham "mundos" diversos quando se trata de viver o
dia-a-dia na favela, em um bairro de "classe A" no Rio de Janeiro ou
no sertão nordestino.

É a tevê que possui salvo-conduto por esses diversos mundos e
transita por eles, sem impor nem ditar normas. Entretanto, como diz
Eugênio Bucci6t , "apresenta-se com mecanismos necessários para inte-
grar expectativas diversas e dispersas, os desejos e as insatisfações difusas,
consegue incorporar novidades que se apresentam originalmente fora
do espaço que ela ocupa e, em sua dinâmica, vai dando os contornos
do grande conjunto, com um tratamento universalizante das tensões".

É esse sistema que se constitui como canal de acesso direto ao
mundo da vida de cada um. Um canal por onde não param de chegar
mensagens e idéias a alimentar o dia-a-dia do brasileiro, que na maio-
ria das vezes se torna telespectador antes mesmo de sentir-se cidadão.
Os conteúdos lançados pela tevê são apropriados pelas camadas ou
grupos diversos na sociedade e são processados dentro dos mundos
da vida de que desfrutam.

"A recepção é um fenômeno intrinsecamente local e contextual
e, portanto, socialmente diferenciado"", define Rousiley, Mala. Inter-
pretações diferenciadas motivam tomadas de posição e atos múlti-
plos, possibilitando o surgimento de variados focos de debate na so-
ciedade. O espaço público gerado em uma sociedade fundada sob a
influência da mídia pode ser visto como "um espaço criativo,
incontrolável"6.

Por isso, a televisão, que no Brasil é um meio onipresente, tor-
na-se fundamental na pré-estruturação do espaço público e decisiva
na politização ou não do debate público que aqui se dá. Deve-se saber
também que esse espaço, influenciado de forma única pela televisão,
"tem como complemento os governos legalmente regulados e o sis-
tema político organizado, segundo o desenho institucional específi-
co", como lembra Maia68.

' BUCCI. Brasil em tempo de Ti p. 12.
MAIA. O papel da ai/dia na pré.sstrotnra -ào da eera pública política, p.8.

THOMPSON. À ai/dia e a modermdade, p.213.
MAIA. O papel da ai/dia na pií-estrntnrado da esfira pública política, p. 6.

Sobre o desenho institucional brasileiro, a Constituição determina que a República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito.
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do espaço público



A rotina interna
das casas

legislativas, sem

O fato é que o sistema televisivo brasileiro está fundado sob um
ponto de vista também privado, já que até hoje não permitiu ao
telespectador conhecer outros modelos pelos quais a televisão opera.
Um exemplo que pode ser considerado utópico, mas plausível: um
modelo em que o interesse público esteja acima do interesse econômico.
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	Quando surgiram no vídeo dos lares brasileiros, em meados da
década de 1990' os canais de acesso público das casas le gislativas re-comerciais, 
presentaram uma mudança nessa ordem de estrutura televisiva, ate

começava a ser entao intocada. No lugar de novelas, shows e telejornais cronometrados
trazida para por intervalos comerciais, o telespectador passou a acompanhar lon-

dentro da vida gas tomadas com políticos discursando. A lente da câmera de televi-
doméstica do são tinha, enfim, sido posta a serviço de uma cena completamente

brasileiro nova em conteúdo e formato: a rotina interna das casas legislativas,
sem intervalos comerciais, começava a ser trazida para dentro da vida
doméstica do brasileiro. As redes privadas de televisão teriam agora
que compartilhar pequena parte da grande massa telespectadora do
País com um concorrente de natureza completamente diversa: os par-
lamentos, as casas políticas.

2.2 O artigo 23 da Lei 8.977/1995

A Constituição brasileira, em seu artigo 48, determina que cabe
ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, dis-
por sobre as questões de telecomunicações e radiodifusão no País.
Assim fez o Congresso ao regulamentar o "mundo dos negócios" da
televisão: legislou sobre o funcionamento dos canais fechados, em
que os assinantes recebem programação mediante o pagamento de
uma taxa mensal. É o que se convencionou chamar no Brasil de tevê a
cabo. Em 6 de janeiro de 1995, o então presidente Fernando Henrique
Cardoso, após decreto do Congresso Nacional, sancionou a Lei 8.977,
que regulamentou o sistema de cabodifusão no País69.

Operadoras de tevê já dispunham de cabos espalhados pelas
principais cidades brasileiras, quando a Lei 8.977 entrou em vigor.
Mais uma vez, a lei chegava depois do fato consumado, algo que tem
sido praxe na história da televisão no Brasil. A primeira experiência já
havia acontecido cinco anos antes, em 1988, quando a Key TV come-
çou a transmitir, pelo sistema a cabo, corridas de cavalo para assinan-
tes na cidade de São Paulo.

O marco de estréia da tevê por assinatura foi, no entanto, o
Canal Plus, criado em 1989 pelo empresário Mãthias Machline. Foi

A Lei 8.977/95 pode ser conferida na íntegra no Anexo 1.



esse canal que apresentou ao telespectador brasileiro (primeiro, os
paulistas; um ano depois, os cariocas) a possibilidade de se ter, na
televisão, canais com programações especializadas. O Canal Plus era
uma operadora: não produzia, apenas distribuía programação impor-
tada. O primeiro pacote da tevê a cabo disponibilizou para o assinan-
te brasileiro um canal de esporte (ESPN americano); um canal de
notícias americano (CNN); um canal italiano de variedades 'RAI); e a
MTV que é o canal americano de música.

Assim, finalmente, os telespectadores que viviam nas regiões
centrais de São Paulo e do Rio de Janeiro puderam ter acesso ao
sistema a cabo, que já operava há mais de dez anos nos países vizinhos
Argentina, Chile e Bolívia. Esses primeiros privilegiados telespectadores
puderam ter acesso a uma televisão com capacidade para oferecer
algo além do que era até então permitido pelas redes privadas nacio-
nais. Habituado ao mundo da audiência concentrada e de poucas op-
ções de canais, que caracterizavam a tevê aberta veiculada em broadcasf°,
o telespectador viu no sistema a cabo que chegava em sua casa (fio
coaxial instalado na mesma via do telefone) uma possibilidade bem
mais atraente: assistir a canais exclusivos, dedicados a temas variados,
24 horas por dia. Em alternativa às opções quase obrigatórias de pro-
gramas como novelas ou shows, tornou-se possível receber notícias
durante todo o dia, assistir a um filme a qualquer momento, ver só
esportes, agronegócios, música, religião e, posteriormente, acompa-
nhar as atividades internas das casas legislativas.

No início dos anos 1990, a Editora Abril comprou o Canal
Plus e trocou a distribuição por cabo pelo sistema de microondas,
mas continuou atuando como distribuidora de canais estrangeiros. Em
novembro de 1991, a programação da tevê a cabo brasileira come-
çou a ganhar uma feição local. As Organizações Globo puseram em
funcionamento o seu primeiro canal fechado, a Globosat 71 , que não
seria apenas uma distribuidora, mas também uma produtora de ca-

Broadcast do inglés, termo usado para definir a emissão em aberto de televisão e de rádio.
Os canais por assinatura operados via cabo ou satélite e antenas parabólicas possibilita-
ram a implantação de uma programação dirigida a públicos específicos, que passaram a
pagar para ver o que queriam na televisão. Tornou-se, então, "narrowcast" (de estreito).

Em 1993, segundo Vera Íris Paternostro, a Globosat seria desmembrada. Concentrou as
atividades somente na produção dos conteúdos de 14 canais, entre eles o Futura e o
Canal Brasil. A distribuição passou a ser feita por duas empresas: NET e SKY A NET
cuida do serviço via cabo e a SKY é responsável por distribuir áudio e vídeo digitais
com as antenas parabólicas de 60cm, também chamadas de "pizzas". Segundo o jornal
Foi/ia de S. Paulo, em 18/4/2002, a NET atingia 2,5 milhões de assinantes em 120
cidades, enquanto a 5KV possuía 708 mil assinantes. Mais detalhes sobre a implantação
da tevê a cabo no Brasil podem ser encontrados em: PATERNOSTRO, Vera Íris. O
texto lia TI ,'- 	de te/ejorna/limo. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
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nais fechados. No início, eram quatro os canais oferecidos pela
Globosat: o Telecine (24 horas de filmes), o GNT (que trazia desde
notícias da CNN a documentários sobre diversas áreas de interesse),
o Multishow (variedades culturais) e um canal especializado em es-
portes. O novo sistema começava a se estruturar repetindo os moldes
da mídia privada já consolidada no País. A maior rede de televisão e
um grande grupo editorial fincavam, então, raízes no atraente "negó-
cio" do sistema a cabo.
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Até a instituição da Lei 8.977/1995, o sistema a cabo prospe-
rou amparado em autorizações do Ministério das Comunicações. Eram
as chamadas autorizações do Serviço de Distribuição de Sinais de TV
por Meios Físicos (DISTV), regulado pela Portaria número 250, de
dezembro de 1989. No momento em que o assunto chegou ao Con-
gresso Nacional, os legisladores colocaram em cena uma novidade na
televisão brasileira. Por ser um terreno novo, no qual mais uma vez o
interesse privado se consolidava, o Congresso decidiu plantar, na
cabodifusão, o artigo de número 23, introduzindo algo novo no fe-
chado sistema televisivo do País. O artigo 23 passou a determinar que
"a operadora de tv a cabo, na sua área de prestação de serviço, deverá
tornar disponíveis os canais básicos de utilização gratuita" (grifo
meu). As alíneas "b", "c" e "d" do artigo 23 materializam a inovação,
ao instituir 72:

"b,) um canal legislativo municipal/estadual, reservado paro o usoU com-
parti//iodo entre as cá/noras de vereadores Ioca/igadas nos ,minzciios da
área de presta fão do servi(o e a Assembléia Legislativa do respectivo
Estado, sendo o canal voltado para a documenta-0o dos trabalhos parla-
mentares, especialmente a transmissào ao vivo das sessões,

C) um canal reservado para a câmara dos Deputados, para a documen-
tacão dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões,

d) um canal reservado ao Senado Federal para a documentarão dos seus
trabalhos, especialmente a transmissào ao vivo das sessões."

O artigo 23 é inovador, pois, pela primeira vez, a legislação
brasileira de radiodifusão determinou que, para operar um negócio
privado, seria preciso contemplar simultaneamente, sem interrupção e
por período indeterminado, a programação gerada por outras fontes
que não as redes privadas ou a rede pública existente. Contempla
ainda, com canais de utilização gratuita, as universidades, entidades
culturais e a comunidade, nas alíneas "e", "f' e "g":

BRASIL. Lei 8.977 - 06 jan/1995. Dispõe sobre o serviço de T\' a cabo e de outras
providências. Pode ser conferida no Anexo 1.



/117/ canal muversitário, reservado ao uso comparti//iodo entre as uni-
versidades /ocaliadas no município ou municípios da área de prestaçào do
serviço,

- iii;i canal educativo-cultural, reservado para uitilianio pelos órgàos que
trateiv de educa governoscão e cultura no governo fideral e nos  estadual e
municipal com juirisdiçào sobre a área de prestação de serviço;

g) um canal comunitário aberto, para ntiliaçào livre por entidades não-
governamentais e sem fins lucratwos.

A partir do artigo 23 da lei de cabodifusão, uma parte do siste-
ma privado de televisão foi obrigada a operar cooperando com ou-
tro interesse que não o próprio. Pela primeira vez, esse sistema viu-se
forçado a distribuir pelo País, lado a lado com a programação que
atendia a seus interesses, aquilo que Regina Mora  apontou como
ausente no sistema de radiodifusão: o interesse público. Um interes-
se que passou a ser traduzido pela programação produzida por no-
vos atores: os parlamentos, a comunidade acadêmica e as comuni-
dades dos diversos locais atingidos pela tevê a cabo. Até então, esses
atores dependiam, prioritariamente, da boa vontade das redes pri-
vadas para ter algum acesso ao espaço de visibilidade proporciona-
do pela televisão.

O artigo 23 não é a única inovação proposta pela lei de
cabodifusão. Também o artigo 37 é inovador: determina que "o Po-
der Executivo regulamentará os procedimentos para a renovação da
concessão do serviço de TV a cabo, os quais incluirão consulta públi-
ca". A consulta pública para a concessão de canais de tevê é uma novi-
dade trazida à legislação pela Lei 8.977/1995. Como as concessões
para a exploração do serviço de cabodifusão foram outorgadas por 15
anos, não se chegou ainda ao período em que o artigo 37 deve ser
posto em prática. Isso está previsto para vigorar a partir de janeiro de
2010, quando alei completará 15 anos e as concessões de 1995 come-
çarão a vencer.

2.3 A tribuna eletrônica no ar

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG)
foi o primeiro poder constituído no País a se beneficiar do artigo 23
da Lei 8.977/95, colocando no ar, no dia 30 de novembro de 1995,0
seu próprio canal de tevê. A novidade tecnológica da televisão a cabo

' Para conhecer mais sobre a constituição do sistema de radiodifusão brasileiro, ver:
MOTA, Maria Regina de Paula. TI 'pública - a democracia no ar. Dissertação apresentada
ao Mestrado da Faculdade de Educação da UFMG. Belo Horizonte: Biblioteca da
Fafich/UFMG, 1992.
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era então posta a serviço da política institucional. Ao iniciar a opera-
ção da tevê, a Assembléia Legislativa mineira colocou em prática par-
te de uma estratégia que propunha o diálogo com a sociedade, lançan-
do-se em uma "acão comunicativa" , em busca de entendimento com os
cidadãos ou grupos organizados. Na visão deJürgen Habermas, isso
significou sair em busca da "obtenção de um acordo entre os partici-
pantes da comunicação acerca de uma emissão"". Habermas entende
como acordo "o reconhecimento intersubjetivo da apresentação de
validade que o falante a ela vincula"75.

Para a primeira conversa via televisão com o telespectador mi-
neiro, o Legislativo não escalou atores profissionais nem âncoras ex-
perientes. A missão foi cumprida pelo então presidente da ALMG,
deputado Agostinho Patrús. Com uma fala previamente gravada em
estúdio, o deputado surgiu no vídeo do telespectador mineiro, no fim
da tarde, anunciando a chegada do canal e prometendo estabelecer
uma parceria com a sociedade:

	

Aquele seria um	 'Preogdos tele.qectadores, esta/nos dando início ao canal 40 do serviço de

	

canal de tevê em	 tevê a cabo, que te//los plena certoga será do mais alto interesse público.

que os polutu

	

• cos	 Iniciaijios aqui uma comunicacão direta, através da televisão, entre o Poder
Legislativo e a comunidade mineira, começando pela capital do Estado.

	

detentores de	 Neste canal, que une e//l sua operação a Assembléia Legislativa e a

	

mandatos	 cámara Municipal de Belo Horiog,ite, quem ouve e quem vê também

	

populares seriam	 deverá falar e participar /10 decorrer da programa çào futura desta TV do
Legislativo que esta se iniciando hoje. T/ anos estabelecer aqui li//la via de

	

os protagonistas	 mão dupla, unia verdadeira parceria, ligando a sociedade a seus represen-
tantes na Assembléia.

-Foram dois minutos e meio de discurso inaugural, com auxílio
do telepromptee°, durante o qual o deputado cometeu apenas
um escorregão, ao encadear uma palavra na outra, o que, entretanto,
não comprometeu o seu desempenho como orador. O fato de
ter sido o presidente do Legislativo o primeiro a "botar a cara no
vídeo' 177 não deixava dúvidas: aquele seria um canal de tevê em que
os políticos detentores de mandatos populares seriam os protagonis-
tas/produtores, enquanto a sociedade passaria a ter à sua disposi-
ção um canal de tevê com enredo bem diverso dos demais. Para jus-

I-IABERI\'[AS. La Teoria dela Àcción Comunicalira, p.171
l-[ABERvIAS. Lii Teoría de Ia Acción Comn,ncatwa, p. 171
Te/eprompteré o aparelho que, acoplado à câmera de estúdio, possibilita que o apresenta-
dor de tevê leia o texto a ser falado.

- Toma-se a liberdade aqui de lançar mão de jargão utilizado pelo telejornahsmo, por
considerarmos que a expressão "botar a cara no vídeo" é extremamente adequada para
marcar a presença do político profissional ocupando um novo lugar.



tificar a criação do canal, o deputado Agostinho Patrús prometeu ao
telespectador:

'1s pesquisas de opinião têm revelado um certo desconhecimento
por parte do cidadão, por parte do contribuinte e do eleito,; acerca do
trabalho desenvolvido por aqueles que exercem o mandato popular. Aqui,
esta prestação de contas será feita de maneira séria, permanente e direta,
com informacão qualificada. "

Após a promessa de que o canal de televisão seria operado
pelo Legislativo com a participação do telespectador, o presidente da
ALMG admitiu que a iniciativa estava diretamente ligada à constatação
de que a sociedade não conhecia os deputados estaduais, muito me-
nos o trabalho por eles realizado. Nas entrelinhas do discurso de
estréia da TVA, percebeu-se a preocupação do Legislativo mineiro
em se fazer ver pela sociedade com mais "seriedade". O canal de
tevê surgia também como a materialização de uma ação institucional
voltada para dar visibilidade "ao trabalho desenvolvido por aqueles que
exercem o mandato populai".

Oito meses depois, o então presidente do Senado Federal, José
Sarney, ao discursar de improviso, numa transmissão "ao vivo", no ato
de oficialização do canal de tevê do Senado (9/7/1996), repetiria a
mesma urgência da instituição em se fazer vista e em se fazer acompa-
nhar pela sociedade:

'Nos tempos em que vivemos hoje, um dos instrmizentos colocados a serviço
de fortificar as instituicões é, sem dúvida, dar transparéncia aos trabalhos
das instituicões legislativas. A tevê do Senado tem este olfietivo: o de servir
ao povo brasileiro, dando a ele a capacidade de criticar o .Senado Federal,
criticar o Legislativo, mas criticar assistindo ao seu trabalho, ao que ele
Ji qual é a sua taro diuturna, qual é essa aprendiageni. O Poder
Executivo, quando toma tinia decisão, no dia seguinte ela tem que ser
cumprida por todos. O Poder Judiciário, quando emite uma sentença, ela é
no dia seguinte uma lei para as partes que estão envolvidas. Aqui, não!
Este é o único lugar em que o povo brasileiro pode participar das decisões,
porque elas são tomadas a céu aberto. Pode influii; pode exercer o seu poder
defiscaliacão sobre o trabalho, pode participar dele. Dentro deste contex-
to, é que o sistema de comunicação dá ao povo a capacidade de acompa-
nhar. Dá, a esse mesmo povo, condições de iqfluir nas decisões que são
tomadas no Congresso Nácional Esta é a única casa em que o povo pode
influir, em que pode participar.

' MINAS GERAIS - ALMG - 1995. Centro de Documentação. 1:44 mm. Fitas de vídeo
Betacam números 498, 499 e 500).

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - SENADO FEDERAL —1996. Arquivo TV Sena-
do. Discurso transmitido ao vivo por ocasião da inauguração oficial da TV Senado. 9/7/
1996.
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A urgência por uma visibilidade que desse reconhecimento pú-
blico ao Senado Federal esteve também presente nas palavras do dire-
tor da TV Senado, o jornalista Fernando César Mesquita, responsável
pela operacionalização do canal:

a c,iteriosa necessidade que o Senado tem de divulgar os seus trabalhos,
porque todos aqui são testemunhas do esfo,:co que é/eito.

Ao buscar uma estratégia de abordagem da sociedade usando
o instrumento da televisão, os dois parlamentos - ALMG e Senado
Federal - fizeram uma clara opção pela comunicação. Na visão exibi-
da pela Assembléia de Minas Gerais, tal opção poderia estabelecer
uma "parceria ligando a sociedade a seus representantes na Assem-
bléia", segundo palavras do deputado Patrús, ou traria ao povo "a
capacidade de acompanhar e condições de influir nas decisões do
Congresso Nacional", como avaliou o senador José Sarnev.

Assim, os canais de televisão do Legislativo entraram no ar com
uma missão bem diversa daquela que norteia os canais das redes ou
operadoras de cabo privadas. Com  a televisão do Legislativo, planeja-
va-se, naquele momento, transformar o desconhecimento do eleitor em
algum tipo de entendimento. Ao lançar-se em empreitada completamen-
te alheia à sua função constitucional", ou seja, operar um canal de
televisão, o Poder Legislativo em Minas Gerais buscou utilizar um
código social reconhecido pelo cidadão em particular e pela socieda-
de como um todo. Ao fazer isso, acenou para a sociedade com a
retomada do direito à interlocução, transformou o eleitor em
telespectador, promovendo o reconhecimento de que o cidadão é o
primeiro interlocutor do poder.

A abertura da	A abertura da porta eletrônica no interior do Legislativo
colocava para o cidadão um desafio que ele não mais poderia desco-

porta eletrônica no nhecer. Se antes era ignorado nos intervalos entre uma eleição e ou-
interior do tra, o cidadão parecia começar a ganhar ali um novo tratamento.
Legislativo Tratava-se do início de uma nova relação de comunicação, uma sina~

colocava para o lização do Poder Legislativo, via televisão, em busca do cidadão/

cidadão um desafio telespectador.

Assim, os canais de tevê entraram no ar não como imposição,
mas como chamado para se estabelecer um diálogo com a sociedade,

`BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - SENADO FEDERAL —1996. Arquivo TV Sena-
do. Discurso transmitido ao vivo por ocasião da inauguração oficial da TV Senado. 9/7/
1996.

ai O título I\' da Constituição Federal trata da organização dos poderes. Nele, estão
determinadas as atribuições constitucionais do Congresso Nacional (artigos 44 a 50),
do Senado Federal (art. 52) e dos deputados e senadores (artigos 52 a 56).
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mesmo que, via tevê, esse diálogo fosse desigual, já que a palavra está
nas mãos do produtor (o Legislativo, no caso) e não com a sociedade.
No caso particular de Minas Gerais, a TVA surgiu mais como uma
iniciativa entre tantas outras que a Assembléia Legislativa vinha colo-
cando em prática desde o início de 1991.

É o que Fátima Anastasia identificou como uma mudança na
regra do jogo político, com vistas a "um processo de interlocução
com a sociedade civil" 82 . Para Anastasia, "a adoção de mecanismos
institucionais de interlocução" - no caso, a criação de um canal de
tevê - sinalizaria por parte do Poder Legislativo "uma tendência e
uma potencialidade a ser explorada", que poderão vir a "incidir posi-
tivamente sobre os graus de responsiveness e de accountabiliy do Legislativo
mineiro perante os cidadãos"'". O canal de tevê seria mais uma de-
monstração da intenção do Legislativo de adotar, perante a socieda-
de, uma atitude em que deveria prevalecer a prática de mais respostas
(responsiveness) e transparência (accountahility) nos assuntos de interesse
social.

No discurso de inauguração, o presidente da ALMG informou
que o funcionamento da TV do Legislativo respeitava os termos da
Lei Federal 8.977 e sinalizou para o telespectador o que determina o
artigo 23:

"É nosso objetivo que, em sua programaào, se dê vo e expressão,
sobretudo, aos direitos da cidadania. Como a nossa operaào é gratuita e
pública, este canal está destinado a sei; portanto, um veículo essencialmente
comunitário, sempre aberto à discussão e ao exame de todos os assuntos de
interesse coletivo no espaco de Belo HIori.onte e de lYlinas Gerais. E será
também um intrumento a servico da prática democrática, pelo diálogo,
pelo livre debate e pela busca de soluções reais para os problemas que
afetam a vida do cidadão e da comunidade. Podemos mesmo dizer que é a
TI" da cidadania que está no ai-!"'

É necessário registrar também que os parlamentos foram os
primeiros beneficiados pelo artigo 23 da Lei 8.977/95 que consegui-
ram colocar em prática esse dispositivo legal. Instituições como as
universidades e demais órgãos públicos ou entidades também con-

82 ANASTASIA, Fátima. Transformando  o Legislativo: A Experiência da Assembléia Legisla/ira
de Minas Gerais, In: SANTOS (Org.). O Poder Legislativo nos Estados - Diversidade e
Convergência, p.32.

83 ANASTASIA, Fátima. Transformando  o Legislativo: A Experiência da Assembléia Legislativa
de j\iinas Gerais. In: SANTOS (Org.). O Poder Legislativo nos Estados - Diversidade e
('onreigência, p.25.

`MINAS GERAIS - ALMG - 1995. Centro de Documentação. 1:44 mm. Fitas de vídeo
Betacam (números 498, 499 e 500).
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templados pelo artigo não conseguiram viabilizar seus canais com tanta
agilidade. Em Minas Gerais, por exemplo, o primeiro canal utilizado
pelas universidades só foi instalado três anos após a implantação do
canal da ALMG. Em 11 de setembro de 1998, a TV PUC da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais entrou no ar. Esse hiato entre
a capacidade de instalação dos demais canais e os do Legislativo é um
indicativo da decisão política que os parlamentos - ALMG e Senado

Ao escolher a Federal - adotaram na mobilização de recursos que lhes garantissem
televisão como um um canal de tevê próprio.

instrumento que
potencialmente
prometia maior

acesso à sociedade

Há nove anos, ao escolher a televisão como um instrumento
que potencialmente prometia maior acesso à sociedade, o Parlamento
brasileiro não titubeou. Parece ter preferido enfrentar a câmera "ao
vivo" a correr o risco de pagar um preço político diante da sociedade
em decorrência do hermetismo, da falta de transparência e da co-
brança por participação popular, a despeito de ser entre os três pode-
res constituídos o de mais fácil acesso à população, já que qualquer um
pode freqüentar suas galerias. A partir daí, foram lançadas algumas ex-
pectativas: como iriam se constituir esses canais de televisão? O que
teriam a oferecer ao telespectador? Como seria o desempenho dos
parlamentares na função de condutores de um canal de tevê? E a maior
das expectativas: como o cidadão brasileiro reagiria à possibilidade de
conhecer e acompanhar a rotina de seus parlamentos pela televisão?



Capítulo 3 - Ao vivo: dos plenários para a casa do
cidadão
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3.1 A rotina das transmissões ao vivo

As tevês do Senado Federal e da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais procuram cumprir o que determina a Lei 8.977/1995, que
as criou: priorizam as transmissões ao vivo dos trabalhos realizados
no plenário e nas comissões. O artigo 23 da lei é específico quanto ao
tipo de programação que deve ser exibida pelos canais legislativos. As
alíneas que estabelecem a existência de canais de tevê à disposição dos
poderes legislativos federal, estadual e municipal determinam que eles
devem voltar-se para a documentação dos trabalhos parlamentares,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões.

O Manual de Redação da TV Senado, logo em sua introdução,
esclarece: "A TV Senado dedica-se prioritariamente a transmitir ao
vivo as sessões do plenário e das comissões e as atividades da Comis-
são Diretora". Na página seguinte, em "Normas Gerais", a primeira
delas reforça a regra:

4 prioridade da emissora é a transmissão ao vivo das sessões plená nas e
das reuniões das comissões. À TV Senado veiculará também outras ativi-
dades do Senado, bem como o trabalho parlamentar dos senadores. 'n

O Manual de Procedimentos e Redação da TVA segue a mesma
filosofia. Em sua introdução, informa: "A linha editorial da TV Assem-
bléia prioriza as transmissões ao vivo das reuniões de plenário e das co-
missões da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais"". Nele,
também, a primeira das "Normas Gerais" determina:

prioridade da emissora é a transmissão ao vivo das reuniões ordinárias
e extraordinárias do plenário da Assembléia e das reuniões das comissões.
Também dará cobertura aos eventos institucionais da Casa, reali.ados
dentro e fora do Palácio da Inconjidéncia, sede do Poder Lgislativo.

BRASÍLIA. SENADO FEDERAL. Manual de Procedimentos e de Redacáo. TV Senado.
1999. p.7. O Manual pode ser consultado por meio eletrônico, pelo endereço:

wsenado.gobr/tv/conheca/manua1/.htm

'' MINAS GERAIS. ALMG. TI 'Assembléia: Manual de Procedimentos e Redacào. 2001. p.l 1.

MINAS GERAIS. ALMG. TI 'Assembléia: iVíamial de Procedimentos e Redacdo. 2001. p.l 1.
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As transmissões ao vivo, porém, nem sempre são diárias e nem
mesmo ocupam o maior tempo na programação dos dois canais.
Ainda assim, podem ser consideradas o carro-chefe do que é exibido,
pois representam o que de mais interessante é levado ao ar: as reu-
niões de trabalho, nas quais os parlamentares debatem e deliberam
temas sob a responsabilidade do Legislativo, mostrando o que é ge-
nuíno, natural e próprio desse poder. Essas transmissões constituem
ainda matéria-prima para o segundo tipo de material exibido pelos
canais legislativos: a reapresentação do que foi gravado ao vivo.

Transmitir ao vivo imagens e áudio faz parte da natureza da
televisão. Antes da invenção do videoteipe, só se podia distribuir ima-
gens e áudio simultaneamente ao acontecimento. Quando surgiu, em
meados do século passado, a televisão operava somente ao vivo. Pro-
gramas e telejornais eram transmitidos em tempo real, assim como os
intervalos comerciais. A televisão ao vivo foi um mundo de improvi-
sos e surpresas. Hoje, os canais de tevê utilizados pelo Legislativo
recuperaram essa característica da emissão ao vivo e dela se beneficiam.

Regina Mota explica que, "antes de se tornar um procedimento
Transmitir ao vivo técnico, operar ao vivo foi um estado de espírito da televisão, uma

imagens e áudio necessidade" . É o que a autora chama de "realização em direto", ou
seja, a possibilidade de obter imagens e sons captados diretamentefaz parte da 

natureza da para a transmissão simultânea. Esse procedimento "modificou o sen-
 tido e o testemunho da imagem"", segundo a autora. Na televisão

televisãoo feita em tempo real, a condição do direto é levada à sua possibilidade
máxima, catalisando a relação de comunicação e permitindo que aquele
que enuncia e seu interlocutor se mantenham frente a frente, mesmo
que simbolicamente, em um plano virtual.

A invenção do videoteipe"' representou a possibilidade de con-
trole das emissões. O equipamento resolveu o problema do registro
das imagens, e a possibilidade de gravar e acumular material para ser
exibido com periodicidade programada tornou a televisão mais pro-
dutiva, mais eficiente. Isso apontou outro caminho ao negócio da
tevê. O videoteipe possibilitou que a televisão se organizasse como é
conhecida hoje, com programas diários, gravados com antecedência,
com um controle de qualidade excessivo, que resguarda o erro para

MOTA. A Épica Eleirónica de Glatibe;; p42.

MOTA. A Epica Eletrônica ele Glauber, p.38.	 -
O videoteipe foi lançado em 1956, nos Estados Unidos, mas só chegou ao Brasil em
1960, por força da inauguração de Brasília. O aparelho, caríssimo na época, foi impor-
tado pela TV Tupi para garantir que as imagens da festa de inauguração da nova capital
federal fossem levadas aos brasileiros do restante do País.



permitir o cumprimento de compromissos com anunciantes e
telespectadores.

Os programas de auditório, os de entrevistas e mesmo
os telejornais fugiram do risco de errar ao vivo e foram aprisionados
pelo videoteipe, como forma de exercer maior controle sobre o
resultado do produto final, o que garantiu ao negócio da televi-
são mais verbas publicitárias e audiência. A vocação ao vivo da tevê
ficou reservada aos momentos do extraordinário, do inédito, mes-
mo assim de forma controlada, dentro de um roteiro previamente
definido. Os telejornais são transmitidos ao vivo, mas as reportagens
e mesmo as perguntas feitas pelos apresentadores são preparadas com
antecedência.

Ao incentivar a vocação da transmissão ao vivo na tevê, o
artigo 23 da Lei 8.977/9591 parece ter recuperado uma interessante
possibilidade oferecida pela tecnologia televisiva. O que é falado pe-
los atores durante as sessões plenárias nasce com uma virtude extra:
a força de ecoar, quase iii natura, bem longe dos plenários. Debates,
votações, discursos são exibidos ao telespectador sem passar pe-
las tradicionais perguntas dirigidas pelos repórteres, sem a seleção prévia
de imagens e falas feita na edição, sem o texto escrito para "casar"92
perfeitamente com as imagens - regra espartana das reportagens
de telejornal. Isso, às vezes, permite que falas e idéias inéditas "esca-
pem" do ponto de vista do que é convencional na produção do
telejornalismo ou dos programas televisivos. As regras de produção
feitas com antecedência, que garantem o produto televisivo bem
acabado, são deixadas de lado em favor da exposição das regras do
Parlamento.

Exibir em tempo real o que acontece nos plenários deman-
da uma ligação orgánica com o ritmo dos trabalhos nas casas legisla-
tivas. Há que se ter motivo, fato, acontecimento. Assim, as trans-
missões ao vivo são conseqüência quase direta da presença dos
parlamentares e do ritmo que eles impõem às discussões e deliberações
nos plenários.

As alíneas é, c e d do art. 23 da Lei 8.977/95 estabelecem: "b) um canal legislativo
municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as câmaras de vereadores
localizadas nos municípios da área de prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do
respectivo Estado, sendo o canal voltado para a documentação dos trabalhos parlamen-
tares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; e) um canal reservado para a
Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a trans-
missão ao vivo das sessões; d) um canal reservado para o Senado Federal, para a docu-
mentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões."

92 No jargão de telejornalismo, casar significa que a imagem deve exibir exatamente aquilo
que o áudio narra.
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3.2 A dinâmica da programação
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As transmissões ao vivo começam geralmente às 10h da manhã,
quando são abertas as reuniões de comissões (figuras 1 e 2), e seguem
até por volta do meio-dia e 1h da tarde, momento em que geralmente
são interrompidas. Um jornal - ou uma entrevista de estúdio - é colo-
cado no ar durante o intervalo, até o início da reunião plenária da tarde.
Jornais e entrevistas de estúdio sempre tratam dos assuntos em pauta.
Os temas internos das casas legislativas são prioritários, mas há também
espaço para reportagens e entrevistas que tratem de questões ligadas ao
Executivo e ao Judiciário. A TVA cobre com freqüência o que se passa
no governo de Minas Gerais e a TV Senado abre espaços para entrevis-
tas coletivas de ministros e do presidente da República.

À tarde, a maior parte da programação volta a ser transmitida
ao vivo, na maioria das vezes diretamente dos plenários. As sessões
plenárias têm prioridade absoluta sobre qualquer outro acontecimen-
to, tanto no Senado quanto na ALMG. Só em casos excepcionais
esses canais deixam de mostrar o que se passa no plenário para trans-
mitir outro fato. Na ALMG, as sessões da tarde começam às 14h15 e
se estendem normalmente até as 18h30. Já no Senado, essas sessões
têm início às 14h30 e podem se prolongar noite adentro. A TV Sena-
do pode ainda transmitir sessões do Congresso Nacional, nos casos
em que Senado e Câmara dos Deputados se reúnem para deliberar
em conjunto. Na TVA, a programação do início da manhã e da noite
leva o telespectador para o plenário da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, que se beneficia do canal durante uma hora pela manhã
(7h30/ 8h30) e outra à noite (18h30/19h30).

As grades dos dois canais concentram as transmissões ao vivo
nas manhãs e tardes dos dias situados no meio da semana (terças,
quartas e quintas-feiras), quando o Parlamento funciona efetivamente.
Explica-se: as casas legislativas criaram um calendário próprio, no qual
as segundas e sextas-feiras são consideradas dias "mortos", usados
pelos parlamentares para retornar a seus estados de origem ou bases
eleitorais. Por isso, as sessões plenárias das sextas-feiras são agendadas
para o período da manhã, tanto no Senado como na ALMG, e muitas
vezes não acontecem por falta de quórum.

O jornalista e repórter político Vilias-Boas Corrêa conta que,
ao longo da história do País, nem sempre o Parlamento se compor-
tou assim. Segundo ele, quando o Congresso Nacional estava sediado
no Rio de Janeiro, funcionava de segunda a sexta-feira, com sessões
diárias, "antes da moda brasiliense da semana de dois, três dias úteis"93.

CORRÊA. Conversa com a me,nória. p.24.



Tudo o que é transmitido ao vivo nos canais de televisão
legislativos tem reprise garantida. "Saudade dos parlamentares?", per-
guntou o repórter Bernardo Scartezini aos leitores do Jornal do Brasil,
na reportagem "O BigBrotherda Política", publicada em 2 de feverei-
ro de 2002. Foi uma reportagem específica para tratar da programa-
ção exibida pelas tevês legislativas durante o recesso parlamentar da
virada de 2001 para 2002. "Oficialmente, eles só voltam à labuta no
dia 15, mas até lá dá para lembrar o desempenho de nossos represen-
tantes nas retrospectivas, esticadas ao longo do verão das TVs Senado
e Câmara"", ironizou Scartezini. E prosseguiu:

"Com o veraneio do Legislativo, a TV Senado trata de ocupar o
noticioso Jornal do Senado com reprises dos melhores momentos. Im-
parcial. Afinal, em 2001, jader Barba/ho, António Carlos Maga-
lhâes e José Roberto Arruda renunciaram, antes que fossem convida-
dos a se retira; Nas e/eiões de outubro, ACI\1 e Jader prometem
voltar para a Casa dos Políticos pelo voto dos telespectadores. Mas
essa é outra história. O constrangimento ainda é geral, cada ve que
Arruda aparece no videoteipe. Foi apenas uma consulta.' Famosas
últimas palavras. Coube a José Fogaça (PP51 Ri ,), também em
admitir: 'Este ano não votamos nada importante. ' (..) Nos melhores
momentos da Comissão de Assuntos Económicos ('AE), o senador
Ademir Andrade 'PS.B /PA) perde o controle diante do ministro Pedro
i\Íalan e seus economistas: 'Os senhores vão levar este País e? falência...
profetia."

Assim, durante os recessos parlamentares que ocorrem no meio
e no final de ano, as transmissões de um semestre inteiro são reprisadas.
No dia-a-dia, as sessões plenárias ou de comissões realizadas pela ma-
nhã e à tarde são reprisadas à noite, durante a madrugada, nos finais de
semana e quando falta quórum. Na reapresentação, porém, o que havia
sido transmitido ao vivo perde o caráter inédito: na maioria das vezes,
o material é editado.

As reapresentações são, portanto, a segunda fonte de material
exibido nos dois canais legislativos. Não só o material ao vivo é regular-
mente retransmitido, mas também o que é produzido posteriormente
- jornais, entrevistas de estúdio, programas especiais e documentários.
Aqui, mais uma vez, os canais de televisão do Parlamento se compor-
tam de maneira diferente do que é usual nas redes privadas. Fazem uso
da repetição não por falta do novo, do inédito, o que seria imperdoável
em uma rede de televisão que vive da audiência e deve oferecer novida-

" SCARTEZINI, Bernardo. O B/g Brother da Política. jornal do BrasiL 2 Fe 2002: [on
limei Disponível na internet via Gopher: http://jbonhne.terra.corn.br/papel/brasil/
1° Março 2002.

51

Aqui, mais uma vez,
os canais de
televisão do
Parlamento se
comportam de
maneira diferente
do que é usual nas
redes privadas



Foi em Belo
Horizonte, em 30
de novembro de

1995, que 
primeiro canal do

Parlamento entrou
em funcionamento

des aos telespectadores. Na verdade, lançam mão da repetição com o
claro objetivo de criar uma segunda chance com o telespectador. Afi-
nal, durante o 'pe7*me-time'95 desses canais (manhãs e tardes), a maioria da
população está no trabalho. Com as reapresentações, pode-se reforçar
a missão de dar visibilidade aos trabalhos dos parlamentares.

3.3 A primeira transmissão: o medo do "ao vivo"

Foi em Belo Horizonte, em 30 de novembro de 1995, que o
primeiro canal do Parlamento entrou em funcionamento". A en-
tão batizada TV do Legislativo (TVL) ocupou o canal 40 do servi-
ço de televisão por assinatura, que começava a ser implementado
no Estado.

A TV do Legislativo entrou no ar sem fazer alarde. A vinheta`
exibindo a sigla TVL em um fundo azul nem de longe lembrava o
g/cmzoure o aprimoramento técnico já alcançado pelas televisões da rede
privada à época. A chegada da primeira tevê legislativa do País recebeu
pouca atenção da mídia local e nacional. Teve direito apenas a uma nota
curta no canto da página dois do Estado de Minas, jornal local de maior
circulação no Estado. Na íntegra, este foi o único registro93:

'Entra no ar hoje, em caráter experimental, a TI" do Legislativo, canal
40, para os assinantes de TV a cabo. A TT"L estará no ar inicia/mente
entre 18h e 24h, de segunda a sábado, com os trabalhos dos parlamenta-
res nas comissões e no plenário. "

O Estado de Minas nem sequer se preocupou em questionar a
investida oficial do Poder Legislativo mineiro em um mundo comple-
tamente estranho à sua função primeira, que é legislar, fiscalizar o
Executivo e representar o cidadão. Também não explicou ao leitor a
existência de um dispositivo legal inovador, que permitia o surgimento
de novos canais na tevê distribuída por cabos. O jornal parece ter
apenas cumprido a obrigação de divulgar a novidade do ponto de
vista do interesse do Legislativo, não do cidadão.

Para o primeiro contato com o telespectador mineiro, foi esca-
lado o então presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrús (PSDB,

Prime-time é o horário considerado nobre pelas redes de televisão. É o horário de maior
audiência, concentrado entre as 8h e 10h da noite. Fica entre o horário em que a maioria
chega em casa à noite até a hora de dormir, quando a televisão é desligada.

95 A TVL entrou no ar por volta das seis da tarde de 30 de novembro de 1995. Pouco tempo
depois, o nome foi mudado para TVA - TV Assembléia.
Vinheta é a arte que marca a abertura ou os intervalos de programas de televisão. Normal-
mente, é feita com imagens, música específica para aquele programa e efeitos especiais.

' Estado de Minas. Belo Horizonte, 30 de novembro de 1995. p.2-2.
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na época). Em discurso gravado em estúdio, fundo azul em quadro
fechado, o deputado anunciou - como já foi registrado no primeiro
capítulo - que a nova tevê vinha para fixar uma "parceria com o
telespectador"". Promessa feita, canal de televisão no ar, o discurso
do presidente foi substituído no vídeo por uma vinheta que mostrava
a imagem 'congelada' da fachada do edifício onde funciona a Assem-
bléia na capital mineira. Sobre essa cena, surgiu no vídeo, em movi-
mento, um triângulo" 0 vermelho com os dizeres "Acontece na As-
sembléia". A vinheta saiu do ar e nada aconteceu. Alguns segundos de
fade"' e, de repente, aparece uma imagem da mesa diretora da As-
sembléia ocupada por três deputados. Uma voz em 011 102 se limitou a
explicar que aquelas cenas eram da reunião extraordinária realizada na
manhã do dia anterior (29/11/1995).

Na verdade, o telespectador que passeava pelos canais a cabo
naquele início de noite assistiu a um compacto editado contendo mo-
mentos das três sessões plenárias ocorridas na véspera. Nisso não ha-
via novidade, já que o plenário sempre serviu de munição para os
telejornais diários. Só que agora não existia apresentador de jornal,
nem repórter explicando o "fato do dia". Após as palavras iniciais em
off, o ritual que os deputados cumprem no plenário passou a preen-
cher o vídeo. Eram seqüências longas, pouco editadas, mas gravadas.
Não se ousou transmitir ao vivo no primeiro dia. O orador nunca era
interrompido. Não havia pressa naquelas imagens. Pela primeira vez, a
televisão brasileira mostrava o plenário e os discursos rotineiros dos
parlamentares daquela forma, sem edição.

Assim, nos seis primeiros minutos de transmissão, o telespectador
acompanhou o presidente da Casa dando início aos trabalhos, viu a
deputada Maria José Haueisen (P1), então primeira-secretária, fazer a
chamada dos 77 deputados estaduais mineiros, sem que nenhum deles
aparecesse no vídeo. A câmera ficou o tempo todo com o foco na
mesa diretora e só se deslocou quando o primeiro deputado foi para
a tribuna discursar, ato que sempre acontece após as chamadas iniciais
das reuniões.

' MINAS GERAIS - ALMG - 1995. Centro de Documentação. 1:44 mm. Fitas de vídeo
Betacam (números 498, 499 e 500).
O triãngulo que ilustrou a vinheta foi copiado do monumento criado pelo artista
plástico Amilcar de Castro. Esse monumento, forjado em ferro, está na praça situada na
entrada da ALMG e não pode deixar de ser visto por quem passa pelo local. A vinheta
permanece no ar até o momento em que se realizou esta pesquisa (abril de 2002).

Fade: termo técnico que define um escurecin2ento no vídeo. Fade outé o desaparecimento
gradual da imagem na tela. Existe tambérnfade ei,, que é o aparecimento da imagem.

Voz em off quando um texto é falado sem que o locutor apareça no vídeo. Já informação
em off é aquela confidencial, que o jornalista não está autorizado a divulgar.
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Coube à própria deputada Maria José Haueisen inaugurar a tri-
buna, agora eletrônica. Enquadrada em plano americano' 03 , a deputa-
da foi a primeira a discursar no dia em que uma câmera estreou na
Assembléia de Minas com a missão de exibir na tevê uma reunião
plenária inteira. A deputada defendeu a derrubada do veto total do
governador ao projeto de lei 12.751104 e parecia falar para ninguém,
já que a câmera não mostrou o plenário em nenhum momento. Os
deputados presentes, para os quais a representante do PT falava, só
surgiram no vídeo muito tempo depois, ao final da reunião, numa
curtíssima tomada de dois segundos, na qual um grupo de sete depu-
tados apareceu concentrado no centro do plenário. Como a câmera
ficava fixa numa galeria localizada bem acima do plenário, a tomada
feita do alto, em "pio nge' 105 , dava a sensação de distanciamento. Os
sete deputados pareciam estar no centro de uma arena, muito longe
da oradora, que lhes falava da tribuna.

A câmera seguiu fechada na mesa diretora, ignorando o plená-
rio e a galeria, a ponto de duas votações aconteceram sem que uma
vez sequer o plenário ou o conjunto dos deputados fossem mostra-
dos. Como as matérias 106 em pauta eram vetos, que exigem votação
secreta, a edição conseguiu protagonizar momentos hilariantes naque-
la primeira transmissão. Um exemplo: no momento da votação do
veto parcial à proposição de lei 12.756, foram feitas duas chamadas
para a confirmação de presença em plenário, mas nenhum deputado
apareceu no vídeo. De repente, eles começaram a surgir próximo à
mesa diretora para colocar o voto na urna. Só então o telespectador
pôde ver que havia deputados naquela sessão, mas a câmera não mos-
trou de onde eles surgiam nem para onde retornavam.

Depois de transcorridos quase oito minutos é que foi mostrada
a primeira imagem da entrada do plenário, local onde os deputados
costumam ficar conversando em grupos, durante as sessões. A trans-
missão do primeiro dia exibiu o resumo das três sessões legislativas

Ângulo em que se enquadra a pessoa da Cintura para cima. Em televisão, os planos
podem ser: geral, médio, americano, primeiro plano (dose) e primeiríssimo plano (o close-np,
mais fechado no rosto da pessoa).
Proposição de lei 12.751, que pretendia fixar percentuais de descontos para estudantes/
irmãos em escolas da rede privada: 10% para cada aluno, no caso de dois irmãos; 12%
para cada aluno, no caso de três irmãos. O veto total do governador Eduardo Azeredo
foi mantido pelos deputados por 14 a 37. Eram necessários 39 votos para a derrubada
do veto e a aprovação do projeto.
Plongé do francês, quer dizer mergulhar, submergir, cravar ou ainda dirigir a atenção
para. É o termo que designa o plano em que a câmera enquadra de cima para baixo,
como se estivesse mergulhando na cena.
Termo técnico usado para definir projetos de lei cru apreciação nas casas legislativas.
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do dia anterior, mas o telespectador que se interessou pela novidade
ficou sem entender muita coisa. Para quem falavam, por exemplo, aqueles
deputados que se revezavam em discursos na tribuna? A câmera igno-
rava o restante da cena ou insistia em mostrar só quem dirigia os traba-
lhos ou discursava.

Apesar de pouco ou nada atraentes, as imagens exibidas naque-
le primeiro dia eram intrigantes. Primeiro, porque insistiam em
mostrar apenas o que se passava na mesa diretora e na tribuna. Nada
revelavam do grande espaço físico do plenário. Também por-
que insistiam em filmar os deputados sempre de perfil. As cenas
arquivadas pela ALMG revelam - e funcionários que trabalharam
nos primeiros dias confirmam - que uma única câmera esteve
em ação no plenário durante a sessão de estréia do canal. Fixada em
tripé na galeria que fica à direita de quem entra no plenário, a câmera
só conseguia captar ângulos nos quais o plenário era registrado de
um único lado, nunca de frente. Além disso, havia a orientação de
se focar apenas o que mostrasse movimento no plenário.

A imobilidade daquela câmera diante da rotina das sessões do
Legislativo mineiro pode ser explicada pela falta de experiência dos
profissionais envolvidos em colocar o canal no ar ou pela inexistência
de equipamentos em número suficiente. A transmissão deixou
transparecer não só a inexperiência, mas também o temor inicial
daqueles políticos que protagonizaram a implantação do canal. O
deputado Alencar da Silveira Júnior (PDT) conta o que ouvia dos
colegas`: '.. todo mundo tinha medo de aparecer. O que vai sair? O que
vamosfalar?" Esse temor serviu de munição para o primeiro discur-
so a saudar a chegada do canal na tribuna da ALMG, no dia 29 de
novembro:

'Ninguém precisa temer os seus efeitos. De um Jeito ou de oul,v, a população
acaba criando mecanismos pefprios para a avaliação e a transmissão de nossos
trabalhos. Ao vão, será uma Jbrma de demonstra,; com seriedade, que não
tememos a fransparíncia. Pelo contrário, faemos questão dela, pois só assim
estaremos criando uma instituiçào realmente fort oferecendorecendo ao eleitor um
parámetro real, para reconduzir a esta Casa aquele que realmente fa um
trabalho sério. «"a

Pragmático, o deputado estreou a tribuna eletrônica com o dis-
curso que acreditava soar bem ao ouvido do eleitor. Defendeu a che-
gada da câmera ligada em tempo real, no plenário e nas comissões,

Entrevista concedida em 13 de março de 2002.
Si MINAS GERAIS - ALMG - 1995. Centro de Documentação. TVA 1:44 mio. Fitas de

vídeo Betacam (números 498, 499 e 500).
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como forma de estabelecer um vínculo a mais com a sociedade, vi-
sando um alvo bem definido: oferecer ao eleitor um parâmetro para
votar naquele que "realmente faz um trabalho sério". Pela ótica do
deputado do PDT, a câmera traria visibilidade aos "bons" e denun-
ciaria os "que não fossem mais merecedores do voto popular". Essa
mesma câmera, que levaria para fora dos muros da ALMG a transpa-
rência nas decisões, seria capaz de operar um efeito agregado: valori-
zar e dar visibilidade aos deputados merecedores de voto.

".. Muitas pessoas criticaram a iniciativa, afirmando que sena mais
UM aborrecimento para a população, que já custa a agi/catar o progra-
aia eleitoral do TRE. Mas, já naquela época, chamamos a atenção para
a modernidade. O canal legislativo, ao contrário do programa do
77RE, não será uma imposição, mas uma opção para os te/espectado-
res. E, mesmo que muita gente diga  o contrário, existem, sim, pessoas
interessadas em acompanhar o trabalho dos parlamentares, nem
seja para fiscaligar o exercício do mandato. Aliás, esta deve ser a filoso-
fia da TV do Legislativo: não mais um instrumento de produção pessoal,
mas um hábil e imediato instrumento de a/ericão da seriedade do
Parlamento. "

Assim, entre os mesmos deputados que viam na televisão um
caminho mais eficiente para se fazerem "conhecidos" pela sociedade,
alguns não pareciam convictos de que tivessem muito a mostrar e a
dizer pela tevê. Esse temor acabou sendo registrado pela única câmera
em ação no plenário no dia em que o primeiro canal legislativo foi ao
ar no País.

Se as câmeras de tevê não eram novidade nos plenários, acostu-
mados ao trânsito das equipes de reportagem das emissoras privadas
e mesmo do serviço interno de audiovisual, aquela câmera chegou
para fazer a diferença. Desde então, ela é acionada ao início de cada
sessão e transmite até o fim o que acontece no plenário ou nas reuni-
ões de comissões, cumprindo uma espécie de "mandato vitalício",
enquanto o Legislativo assim o quiser.

No primeiro dia, o canal legislativo não chegou a ficar no ar
por duas horas, nem ousou transmitir ao vivo, como o artigo 23 da lei
de cabodifusão determina. Vivia-se um momento apenas experimen-
tal. Só no dia seguinte, foram iniciadas as transmissões de sessões
plenárias e reuniões de comissões técnicas em tempo real. A TVA
atesta que, até hoje, as transmissões ao vivo foram interrompidas
uma única vez, quando ocorreu a queima de um fusível, mas a trans-
missão teria sido retomada no mesmo dia. Em 30 de novembro de
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Desde então, ela é
acionada ao início

de cada sessão e
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plenário

MINAS GERAIS - ALMG - 1995. Centro de Documentação. TVA 1:44 mm. Fitas de
vídeo Betacam (números 498, 499 e 500).
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2003, a TVA completou oito anos de funcionamento, permitindo ao
telespectador mineiro a possibilidade de acompanhar - primeiro ao
vivo, depois em reprises - os trabalhos da ALMG em momentos de
discussão e deliberação.	 O canal do Senado

Federal entrou no
ar dois meses
depois da estréia
da PIA

3.4 A Rede Sarney

O canal do Senado Federal entrou no ar dois meses depois
da estréia da TVA. De acordo com a Associação Brasileira das Tele-
visões por Assinatura", o País tinha na época um milhão e meio
de assinantes, em 65 cidades. Diferentemente da TVA, no entanto,
a chegada da TV Senado mereceu atenção da imprensa nacional.
Em 30 de janeiro de 1996, o jornal Folha de S. Paulo informou a seus
leitores:

Por volta das 141130 de hoji, os estimados 25.000 assinantes da Net-
Brasília poderão captar, no canal 45, as primeiras transmissões experi-
mentais da TV Senado. A emissora tem suas atividades previstas pela
lei 8.977195, que regulamenta a iitiliaçào das redes de TV paga por
órgàos públicos e entidades comunitárias. Ela estará disponível em emis-
soras de TV paga de outras cidades, a partir da terceira semana de
fevereiro, quando o seu sinal estiver sendo gerado por satélite e se tornar
acessível às demais empresas distribuidoras de sinais.

Assim como o canal da Assembléia Legislativa mineira, a TV
do Senado Federal entrou no ar em caráter experimental e definitivo,
mas só foi oficializada cinco meses depois. Entretanto, sua primeira
transmissão ao vivo, em 5 de fevereiro de 1996, não teria sido arqui-
vada, pois o arquivo de imagens da TV Senado só começou a ser
organizado em 1999, três anos após o início das operações. No caso
da TVA, foi possível reconstituir o primeiro dia no ar, já que a progra-
mação produzida e gravada para a estréia foi devidamente arquivada.

Em 10 de julho seguinte, a Folha de S. Paulo voltou a falar sobre
o canal: "O presidente do Senado, José Sarnes', inaugurou ontem, ofi-
cialmente, a TV do Senado, que vinha funcionando em caráter experi-
mental. A programação da TV Senado é transmitida a 45 cidades, além
do Distrito Federal, por operadoras de televisão por assinatura". Na
mesma edição, a Folha batizou o novo canal de "Rede Sarnev", em
artigo do jornalista Nelson de Sá, para quem o Senado "não ganhou

BRASÍLIA. SENADO FEDERAL. TV Senado-Arquivo. 9/7/1996. Em entrevista con-
cedida pelo presidente da Associação Brasileira das Televisões por Assinatura, Roger
Karman.

1h NATALI, João Batista. TV do Senado começa a operarem Brasilia. Foi/jadeS. Paulo, São
Paulo, 30/1/1996. Editoria Brasil, p. 1-10.



"Infelizmente, o
povo brasileiro, se

fosse possível,
declinaria"

uma concessão estatal, mas privada, obtida junto às empresas de TV a
cabo". O artigo vai além:

'Nos Estados Unidos, emissora semelhante foi montada pelas pró-
prias empresas de TI ,' a cabo. I\To Brasil, elas abriram espaço para
a estrutura montado por José Sarney e pelo porta-vo Fernando Mesqui-
ta. O propósito aberto é confrontar a cobertura crítica, predominante
até na telez'isào. De Fernando césar Mesquita, na TV Senado: Este
é /1/11 pnmeiro passo para se começar a mudar a opinião, o pensamento
que as pessoas MDI a re.eito do trabalho do Senado Do discurso de
Sara ey: 'Infelzmente, 1/1/fitas vees as coisas são deformadas e chegadas

opinião pública de uma maneira diferente. Mas não esta//los aqui
para discutir esses problemas e sim para di?r que este é /1111 serviço
que esta//los prestando ao povo brasileiro O povo brasileiro, se fosse pos-
sível, declinaria. 1112

Empresa privada, a Folha usou a lógica do privado, ao avaliar a
chegada da TV Senado. Considerou crítica a cobertura que os veículos
de comunicação privados - "até a televisão" - faziam da vida política
do País. Portanto, não via razão para a existência de "fontes oficiais"
de informação sobre as atividades do Parlamento. O artigo de Nel-
son de Sã destaca a fala de José Sarney em que ficou evidenciada a
meta da instituição: ter a própria versão dos fatos, sem deformação 011

contados de maneira deferente. Na época, o presidente da Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj), Américo Antunes, considerou que a no-
vidade contemplava o interesse público. "Atende a uma aspiração ne-
gociada amplamente com o empresariado, para que tivéssemos jane-
las institucionais para os poderes públicos mostrarem o que estão fa-
zendo pela sociedade brasileira", disse Antunes, em entrevista ao vivo
durante a festa de inauguração da TV Senado.

Apenas parte do que foi ao ar em 9 de julho de 1996, quando a
TV Senado foi oficializada, consta dos arquivos da emissora. No dia
em que o canal foi efetivado, optou-se por levar ao telespectador uma
cerimônia em que discursaram o presidente do Senado, José Sarney, e
o jornalista Fernando César Mesquita, responsável pela organização
do canal, além de entrevistas ao vivo com os convidados para o al-
moço que festejou a inauguração.

Naquele dia, Joaquim Mendonça, presidente da Associação Bra-
sileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), afirmou que se
tratava de "uma demonstração da democracia que temos hoje neste
país. É um respeito ao povo, que vai poder analisar as discussões que

SÁ, Nelson de. Duas concessões. Folha de S. Paulo, São Paulo, 10/7/1996. Editoria Brasil,
p.l- 10. A pesquisa conferiu a citação do jornal com o discurso original e encontrou
pequena diferença. Pode-se conferir a fala original do senadorJosé Sarncv no Capitulo 2.
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acontecem no Senado". Para o presidente da Associação Nacional de
Jornais ANJ), Paulo Cabral, a TV Senado foi uma iniciativa louvável:
"Quanto mais for divulgado o trabalho do Senado, do Congresso,
melhor o povo vai entender como funciona esse poder". O presiden-
te da Associação das Televisões por Assinatura (ATA), Roger Karman,
também se pronunciou a respeito:

"O lancamento representa uma possibilidade de a sociedade brasileira
estar em contato direto com os políticos nos quais votou. S.gnzfica4gar a
televisão e ver o discurso na íntggra, sem passar pela mediação de um
determinado jornalista, de unia determinada rádio ou televisão. E ver os
debates na íntegra, para tirar suas próprias conclusões. Acho que este não
é um trabalho que vai tirar qualquer mérito da imprensa, mas é um
trabalho complementar àquele que a imprensa fa.

A TV Senado entrou no ar com a missão de criar um espaço
do e para o Senado no universo da mídia eletrônica nacional. Um
espaço em que imperassem informações que partissem de dentro do
próprio Senado e que não fossem mediadas pela imprensa nacional.
Na instalação do canal, pôde-se enxergar os mesmos objetivos que
levaram à criação da TV da ALMG: empreender uma ação comuni-
cativa dirigida ao cidadão, para dar mais visibilidade e/ou publicida-
de ao que se passa no interior do Parlamento, do ponto de vista do
Senado, não da mídia privada. Senado e ALMG pareciam dispostos,
com seus canais de televisão, a alcançar um lugar próprio na esfera de
visibilidade proporcionada pela mídia, lugar que se originasse de pro-
dução emitida a partir de versão do Legislativo e não da mídia priva-
da. Em seu discurso de inauguração, o presidente do Senado, José
Sarney, apresentou a seguinte razão para o investimento:

'Há pouco, vindo para esta solenidade, ouvi numa certa rádio que hoje
estava se inaugurando uma tevê no Senado para gastar o dinheiro
do contribuinte, afim de que os senadores tivessem a vaidade de ver e de
ouvir os seus discursos serem proclamados. Eu quero digar que este serviço
hoje inaugurado aqui é para o povo brasileiro. Nós não estamos inaugu-
rando uma televisão para que o Senado possa cumprir o interesse de
promoção pessoal de qualquer senador, estamos prestando uni serviço à
democracia. 11114

Em setembro de 1996, quando a TV Senado já operava há oito
meses, a revista Veja (edição número 1.463) informou seus leitores sobre
a existência do canal. Na reportagem intitulada "O rei do vídeo", a revista
denunciou o uso indevido da estrutura da TV Senado:

113 BRASÍLIA. SENADO FEDRAL. TV Senado. Arquivo. 9 de julho 1996.
114 BRASÍLIA. SENADO FEDERAL. TV Senado-Arquivo. 9 de julho 1996.
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Carlos Heitor Cony
aproveitou a

possibilidade de

'Ali, senadores estão fa?endo grava6es de apoio a seus candidatos
a prefeito,  ow desacordo com o regulamento da Casa. O rei das grava-
ções é o senador Teotónio Vilela Filho, de Alagoas. Ele é o presidente
nacional do PSDB, vice-presidente  do Senado, e suas gravacões se contam
às deenas. Na quarta-feira passada, lá estava ele outra ve lisa/Ido
as instalações, os equipamentos  e os fiincioaárzos da TI" para produzir
,i,ji video de apoio ao candidato tucano à prefeitura  deSorocaba, em
São Paulo.

Na reportagem, o secretário de comunicação do Senado,
Fernando César Mesquita, informou que nada podia fazer para impe-
dir aquela prática. .A revista Veja encerrou o assunto dizendo que o
presidente do Senado, José Sarnev, "numa prova de que o procedi-
mento não é correto, já fez 34 gravações de apoio nestas eleições,
todas em produtoras independentes".

Ainda em seu primeiro ano de funcionamento, a TV Senado
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acesso eletrônico mereceu registro de outra natureza na mídia nacional. Em dezembro,

ao Senado Federal no artigo intitulado "Faltam grandes tribunos em nosso Congresso",
o escritor e jornalista Carlos Heitor Conv dizia a seus leitores: "Há umpara ver o que por canal de TV paga que transmite as sessões do Senado Federal quando

ia acontecia e se as há""'. E confessou ser telespectador do canal: "Volta e meia, a
programação em torno é tão ruim, que imobilizo por minutos o con-
trole remoto e me edifico com a oratória e as boas intenções daqueles
que antigamente eram chamados de pais ria Pátna"17.

Diferentemente do colega Nelson de Sá, que na inauguração
do canal afirmara que "o povo brasileiro declinaria", se possível, de
um canal de tevê parlamentar, Cony apresentou a T\ 7 Senado a seus
leitores como uma opção à "programação ruim" dos demais canais e
aproveitou para analisar o que estava sendo exibido:

'.. As sessões são tediosas, em geral. Falta uni scrit de sustáncia, 115

embora haja um roteiro tradicional (a ordem do dia e o expediente), o
qual, a menos que uma crise convulsione a na 1l'ão, é cumprido formal-
mente.....119

Carlos Heitor Cony aproveitou a possibilidade de acesso ele-
trônico ao Senado Federal para ver o que por lá acontecia. A partir

IS FILHO, Expedito. O rei do vídeo. Revista T/eja, São Paulo, 25 Set. 1996. p. 40.
CONY, Carlos Heitor. Faltam grandes tribunos em nosso Congresso. .F/ha de 5. Paulo.
São Paulo. 6 Dez. 1996. Ilustrada. p.lS.

CONY, Carlos Heitor. Faltam grandes tribunos em nosso Congresso. .Fo//ia de S. Paulo.
São Paulo. 6 Dez. 1996. Ilustrada. p15.

IS O autor utiliza o termo sustância, que significa vigor, força, robustez.
CONY, Carlos Heitor. Faltam grandes tribunos em nosso Congresso. Folha de 5. Paulo.
São Paulo. 6 Dez. 1996. Ilustrada. p. 15.



do que assistiu, elaborou uma leitura própria sobre a cena parlamen-
tar e a compartilhou com os leitores:

'No congresso, CO//lo em certas famílias, fala-se muito, não por amor ao
diálogo, mas na ausência dele (..) Faltam grandes tribunos, oradores que,
com ou sem assunto, imponham respeito e silêncio aoplenário (..) Em
gera/ o senador fala para cadeiras agius e vaias. f" /ta e meia, uma
delas está ocupada por um senador que fa contas aiim papel (não acredito
que esteja  conferindo o jogo de bichio), outro que lê recortes de jornais, dois
ou íi-é.ç que estão quietos, imobinfados pelo to/por da tarde brasiliense.
Parecem prestar lima atencão exagerada ao que o orador está digzndo, mas
estão simplesmente naquele estado intermediário entre o sono e a vigília.
Daí a minha fascinacão pelo senador Pedro Simon. Nem sei a que partido
ele pertence, nem o que pensa dos problemas nacionais. Aprecio-o como
orador gestifaI e fico pasmo com os movimentos de sua cabeça, em todas as
direcões, seu colpo inteiro participando do gesto. E as mãos? Bem, as mãos
do senador empressam mais e melhor do que qualquer palavra ou frase. O
encantamento é tanto e tamanho, que chego a cortar o som, a fim de me
concentrar unicamente em seus gestos, e/li seus rodopios pela tribuna, ora
cnn 'ado, ora altaneiro, os olhos fechados ou arregalados, as mãos como
pássaros indomáveis vibrando o espaço, fagendo piruetas Jormidáveis, ora
redondas, ora lineares, algumas lentas, outras velo gzs, um assombro. "f

Conv demonstrou ser possível fazer um uso particular da reu-
nião plenária a que assistira pela tevê. Não lhe interessou a conjuntura
política, a pauta de votação, nem propriamente a existência do canal,
como interessa a este estudo. De tudo que foi transmitido, ele se inte-
ressou pela performance do senador Pedro Simon (PMDB/RS) na
tribuna: "Um espetáculo que me emociona", escreveu. Senhor do seu
próprio momento frente à tevê, ele contou que chegou a retirar o
áudio para observar apenas o que desejava. A partir do que quis ver,
redigiu o artigo sobre escritos de Machado de Assis, Lima Barreto,
Hitler e sobre a natureza humana. O artigo evidencia que, já em 1996,0
canal parlamentar se apresentava não apenas como uma fonte a mais de
informação, no universo da mídia brasileira, mas sinalizava para o fato
de que o cidadão poderia dar usos diversos às informações recebidas
com o novo acesso ao Parlamento possibilitado pela televisão.

Ao contrário de Nelson de Sá, que teria interpretado a chega-
da do canal de tevê como instrumento de promoção dos parlamenta-
res e do Senado - e por essa razão sugeriu que o povo deveria ignorá-
lo -' a reação de Conv frente à recém-criada tevê legislativa apontaria
para uma possibilidade diferente: mesmo em meio às "sessões tedio-
sas", o telespectador poderia vir a encontrar algo de seu interesse na
rotina parlamentar transmitida ao vivo pela televisão. Com seu artigo,

" CONY, Carlos Reitor. Faltam grandes tribunos em nosso Congresso. F/ha de S. Paulo.
São Paulo. 6 Dez. 1996. Ilustrada. p15.
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o jornalista demonstrou que não era o caso de ignorar nem de protes-
tar contra a iniciativa de se ter acesso eletrônico ao Senado Federal,
mas de tirar proveito da novidade, como forma de exercitar a análise
e a crítica em relação ao Parlamento.

3.5 "Ao vivo" e agora, também, via satélite

Antes de ser fruto de uma vontade política, os canais de televi-
são do Senado Federal e da ALMG são conseqüência do avanço
tecnológico°°. O artigo 23 da Lei 8.977/95, que estabeleceu a
obrigatoriedade dos canais de tevê da ALMG e do Senado no siste-
ma brasileiro de televisão foi viabilizado graças à tecnologia do cabo.
Tão logo vislumbraram a possibilidade de conseguir maior alcance

Os dois poderes nas emissões, os dois poderes lançaram mão de mais um instrumento
lançaram mão de de comunicação: o satélite.

mais um	Logo depois de ir ao ar em caráter experimental, a TV Senado
instrumento de decidiu trilhar outras possibilidades tecnológicas, além daquelas pre-

comunicação: o vistas pelo artigo 23.] :-7 m maio de 1996, passou a operar também via
satélite, emitindo sinal aberto para captação por antenas parabólicassatélite  residenciais. O Senado alugou um transponder (uma das bandas dispo-
níveis no satélite), o que lhe permitiu enviar o sinal de áudio e de
imagens ao satélite de telecomunicação Brasilsat B 1, lançado em agos-
to de 1994. Assim, as imagens da TV Senado passaram a ser emitidas
também em sinal aberto. Uma vez no satélite, o sinal da emissora é
reenviado ao território brasileiro e pode ser captado livremente, por
qualquer antena parabólica apontada na direção do Brasilsat BI i2i

A possibilidade de emitir sinais de televisão por cabo é utilizada nos Estados Unidos
desde os anos 50 do século passado, quando vendedores de aparelhos de TV nas regiões
montanhosas dos estados do Oregon e da Pensilvãnia contornaram a dificuldade cau-
sada pela má recepção de sinais naquelas reges, criando um sistema comunitário de
distribuição de sinal de tevê por cabos. Mas o sistema a cabo só progrediu mesmo
quando se aliou à transmissão por satélite, o que lhe garantiu maior alcance. Bom
exemplo disso é a rede mundial de notícias CNN (Cable News Network), que no topo
de seu edifício-sede, em Atlanta, nos EUA, possui antenas conectadas a uma rede de 15
satélites, o que lhe garante recepção e retransmissão de notícias para todo o planeta.
Para saber mais sobre a história da tevê a cabo, consultar: PATERNOSTRO. Vera íris.
O texto lia TV. manila! i-Ie Te/ejorna/ismo. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

2! Estes são os parãmctros para sintonizar a TV Senado pelo satélite Brasilsat BI:
- Antena Parabólica - Sistema Analógico:

Satélite - BI
Transpondér - 11 A2 Polarização: Horizontal

Freqüência - 4.130 MHz
- Antena Parabólica - Sistema Digital:

Satélite - BI
Transponder - 1 BE (Banda Estendida), Polarização: Vertical
Freqüência - 3.644,4 MHz
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Em 1998, a TV Assembléia rompeu os limites do sistema a
cabo, que a mantinham confinada à região metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Para ser captada em outras partes do Estado, a TVA passou a
operar também por meio do satélite Brasilsat B3 122 . A ALMG alu-
gou um transponder e, pelo up-/ink (equipamento usado para acessar
diretamente o satélite e emitir sinais de imagem e áudio) da TV Ban-
deirantes em Belo Horizonte, passou a enviar o seu sinal para o B3. O
satélite redireciona as imagens e o áudio para o território mineiro em
emissão aberta em UHF (Ultra Hzgh Freqíencj), com freqüências de
300 até 3000 MHz, que correspondem aos canais de 14 a 83, ou em
VHF (T/ery Hig/ Frequency) , com freqüências que variam de 30 a 300
Mhz, correspondentes aos canais de 2 a 13.

Assim, os mineiros que não tinham acesso à tecnologia da tevê
a cabo também passaram a receber o sinal da T\TA. A ALMG fornece
às prefeituras das cidades interessadas o equipamento necessário à
recepção, usando como critério de escolha, além de técnico, o fator
político, que depende de indicação do deputado majoritário na regi-
ão e de autorização da mesa diretora da Assembléia. Dos 876 municí-
pios mineiros, 133 recebiam o sinal da ALMG, via cabo (20) ou em
sinal aberto (113). As localidades que recebem sinal da TVA por cabo
ou em aberto podem ser conferidas nas tabelas a seguir. (figura 1 e
figura 2)

Em Minas Gerais, os assinantes das operadoras que traba-
lham com transmissão de sinal digital para pequenas antenas parabóli-
cas residenciais, como é o caso da DirectTV (Grupo Abril) e da
Skv (Globosat, não são beneficiados pelo artigo 23 da Lei 8.977/1995.
O impedimento para a transmissão é técnico, já que essas empresas
operam pelo satélite Brasilsat B 1, enquanto a TVA opera pelo Brasil -
satB3.

Já o Senado não fornece equipamentos de recepção de sinal,
tendo optado por uma estratégia de divulgação do canal. Pelo proje-
to "TV Senado na sua Cidade", distribuiu um manual que explica as

Freqüência (Banda - L) - 1.505,75 MHz
Antena - 3,6 m

PID - Vídeo: 1110 / Audio: 1211 / PCR: 1110
Receptor de Vídeo/Ãudio Digital NTSC MPEG-2 DVB
Svmbol Rate - 3,2143Ms/s
FEC - 3/4

O Brasilsat B3 é o satélite de telecomunicações que o país colocou no espaço em
fevereiro de 1998. Possui tecnologia digital e atende a 41 emissoras de televisão e rádio.
Em agosto de 2000, foi lançado o Brasilsat B4. Para saber mais sobre os satélites de
telecomunicação brasileiros e os que operam no mundo, consultar o endereço eletrôni-
co: wwwlyngsat.com .
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possibilidades de recepção do canal, indica equipamentos e presta es-
clarecimentos sobre a legislação que possibilita a existência da TV Se-
nado. O manual foi confeccionado e distribuído para órgãos munici-
pais e entidades não-governamentais durante a gestão do então presi-
dente do Senado, Antônio Carlos Magalhães'23.

Figura 1- Cidades que recebem o sinal da TVA pelo sistema a cabo

MUNICÍPIO	 CANAL
1 Araguarí	 16
2 Barbacena	 10
3 Belo Horizonte	 11
4 ICaratinga	 49
5 Conselheiro Lafaiete	 10
6 Contagem	 11
7 Divinópolis	 61
8 Governador Valadares	 45
9 lipatinga	 11
10 Itajubá	 21
11 Itaúna	 21
12 Ituiutaba	 9
13 Lavras	 21
14 IMontes Claros	 30
15 Poços de Caldas	 11
16 Ribeirão das Neves	 11
17 Sete Lagoas	 11
18 Uberaba	 10
19 Uberlândia	 9
20 lUberlândia	 17

Fonte: ALMG/TVA/2002

64

O senador António Carlos Magalhães (PFL/BA) presidiu o Congresso Nacional no
biénio 1999/2000.



Figura 2- Cidades que recebiam a TVA em sinal aberto com receptor
fornecido pela ALMG em 2002.

Municípios	Canal	Municípios	Canal
Água Boa	 16 Machado	 55
Almenara	 29 Malacacheta	 15
Alvinópolis	 58 Manga	 46
Andradas	 44 Manhuaçu	 57
Araguari	 58 Mantena	 59
Barão de Cocais	22 Mato Verde	 16
Bocaiúva	 58 Medina	 19
Bom Despacho	30 Minas Novas	 9
Bonfinópolis de Minas	18 Monte Alegre de Minas	16
Botelhos	 23 Monte Carmelo	50
Brasília de Minas	54 Montes Claros	36
Buritis	 50	Muriaé	 49
Cachoeira da Prata	42 Mutum	 21
Campina Verde	58 Muzambinho	 31
Campo Florido	16 Nova Era	 46
Campos Gerais	52 INova Ponte	 31
Capinópolis	 48 Nova Serrana	 36
Capitólio	 58 Pará de Minas	 14
Carandaí	 55 Passa Quatro	 56
Carangola	 32 Patis	 37
Carlos Chagas	58 Patrocínio	 41
Carneirinho	 24 Pedra Azul	 19
Cascalho Rico	15 Pedra de Maria da Cruz	49
Claro dos Poços	- 46 Pedro Leopoldo	60
Conceição do Mato Dentro	14 Perdizes	 34
Conceição Ipanema	33 IPirajuba	 27
Conselheiro Pena	25 Pirapetinga	 47
Conselheiro Lafaiete	28 Pirapora	 57
Coração de Jesus	19 Piumhi	 16
Curvelo	 58 Planura	 44
Deita	 50 IPoços de Caldas	30
Diamantina	 27 Ponte Nova	 43
Divino	 30 Pouso Alegre	 52
Douradoquara	27 Prata	 19
Entre Rios de Minas	46 Pratápolis	 58
Ervália	 17 jSabinópolis	 19
Espinosa	 20 ISacramento	 50
Felisburgo	 32 Santa Bárbara	49
Fervedouro	 33 Santa Juliana	 17
Fronteira	 57 Santa Maria do Suaçuí	48
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Municípios	Canal Municípios	 Canal
Guanhães	 34	Santa Vitória	 36
Gurinhatã	 41	Sto. Antônio Rio Abaixo	41
lpiaçu	 40	São Francisco	 26
Itabira	 38	São Francisco Sales	56
itambacuri	 30	São João da Ponte	17
Itanhomi	 16	São João do Paraíso	54
ltaobim	 3	São Lourenço	 25
Itapagipe	 36	São Romão	 15
Iturama	 59	Serro	 23
Janaúba	 58	Tarumirim	 13
Jequitinhonha	18	Teófiio Otôni	 59
Joaíma	 2	Tombos	 58
Juramento	59	Três Corações	51
Juruaia	 15	Uberaba	 43
Lavras	 26	União de Minas	20
Leopoldina	36	Viscondedo Rio Branco	17
Limeira do Oeste	30	-	 -

Fonte: ALMG/TVA - 2002

3.6 Senado e ALMG: o que vai ao ar nesses canais?

A programação dos canais de tevê do Senado Federal e da
ALMG opera com uma lógica diferente da que é levada ao ar pelas
redes privadas. Quem sintoniza em um desses canais pela primeira vez
pode se surpreender com a ausência dos rígidos intervalos comerciais
e com a novidade de um certo descompromisso com a rapidez no
vídeo. Os compromissos são outros. A prioridade de transmitir em
tempo real as reuniões plenárias deu vida a uma grade de programa-
ção bem diferente da convencional.

Logo em sua introdução, o Manual de Redação da TV Senado
informa: "Por sua natureza pública, a TV Senado não está submetida
a imposições de lógica comercial, que prevalecem em muitos veículos
de comunicação. Isso permite que o cidadão tenha acesso à totalidade
dos trabalhos legislativos, com isenção e transparência, conforme de-
termina o caput do artigo 37 da Constituição Federal"124.

O manual exagera ao falar em "acesso à totalidade dos trabalhos
legislativos", já que determina prioridade às reuniões plenárias na

24 BRASÍLIA. SENADO FEDERAL. Manual de Procedimentos e de Redação. TV Sena-
do. 1999. p7.



transmissão ao vivo, em detrimento de outras que porventura ocorram
simultaneamente. Nesse caso, a regra é que sejam gravadas para exibi-
ção posterior. Já nos trabalhos realizados nos plenários ou em comis-
sões que acolham o tema de deliberação mais importante da pauta, as
transmissões ao vivo realmente acontecem na tola/idade: as reuniões são
transmitidas do momento em que se iniciam até o seu encerramento.

Nas normas específicas para a produção de imagens, o manual
da TV Senado determina que "deverá ser evitada a identificação de
marcas comerciais em quadro". Orientação semelhante é encontrada
no Manual da TVA, em seu tópico 4.4: "Deve ser evitado o
enquadramento que identifique marcas comerciais". O que importa
nesses canais é garantir visibilidade aos trabalhos dos parlamentares.
Considerando que a meta é a divulgação do poder, as grades de pro-
gramação são pensadas e executadas em torno da pauta diária das
duas instituições.
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A falta de quórum
no plenário, no
entanto, não
impede a
transmissão

Como a presença física dos parlamentares é essencial para que
as transmissões ao vivo aconteçam, elas são mais freqüentes de terça a
quinta-feira, quando são realizadas as reuniões ordinárias. O restante
da programação surge da sobra de tempo deixada pelos aconteci-
mentos ao vivo. A falta de quórum no plenário, no entanto, não impe-
de a transmissão. Ela é iniciada quando o presidente abre a reunião e
prossegue durante todo o tempo em que os trabalhos são mantidos.
Se a reunião é encerrada por falta de um número regimental de parla-
mentares em plenário, ainda assim a transmissão é mantida até o mo-
mento em que o presidente informa a conclusão dos trabalhos por
falta de quórum.

Os dois canais têm espaços fixos para a transmissão de
telejornais. A TV Senado exibe o Jorna/ do Senado em cinco edições
diárias, sendo inéditas as edições do meio-dia e das 21h, enquanto as
reprises acontecem em três horários: 0h30, 3h e 8h. A TVA produz
diariamente o RepórterAssemb/éia, que vai ao ar em versão inédita às
19h30 e em reprises às 22h, 1h30, 7h e 13h50. Mas os telejornais
podem ser cancelados sempre que os trabalhos em plenário se pro-
longarem. São comuns os dias em que as transmissões ao vivo ocu-
pam quase toda a programação.

Farta produção de programas de estúdio, principalmente os de
entrevistas, é exibida nos dois canais. No período pesquisado, as gra-
des de programação analisadas (figuras 1, 2, 3 e 4) mostraram um
ritmo intenso de produção semanal de programas em cada um dos
canais. A TVA produzia na época dez programas diferentes: Panorama,
Saía de Imprensa, Via Legal, Eleições 2002, Média no Brpe//o, Teatro Assem-
bléia, Segunda Musicai, Mídia e Poder, Assembléia Debate e Macrorregiões. Já



O esforço de
produção semanal

chama a atenção

a T\ Senado apresentava 11 programas semanais: Cidadania, Idéias,
Fala Cidadão, De ('oracào, Entrevista, Canal do Mnniczpio, Leituras Especiais,
Quem Tem Medo de Música C/síssica?, Espaço Cultural, As ('ores do Brasil e
Teatro A rt/urA evedo.

O esforço de produção semanal chama a atenção, por se tratar
de uma programação de caráter exclusivamente nacional, local, volta-
da para temas de interesse do País ou do Estado. No caso da TVA, é
curioso observar esse esforço de produção, por se tratar de uma emis-
sora pequena, de alcance limitado, que consegue levar ao ar um núme-
ro de produtos maior do que as afiliadas das grandes redes nacionais
no Estado.

A Rede Globo de Televisão, por exemplo, mantém em Minas
quatro edições diárias locais de telejornais 12

' e dois programas sema-
nais: Terra de Minas e Globo Horionte.Já a TV Alterosa, repetidora do
SBT, produz três edições locais de telejornais 12

' e o programa sema-
nal de estúdio Lei/a Entrevista. Enquanto as sucursais das redes nacio-
nais se limitam a ancorar, com alguns minutos de programação local,
a produção centralizada e exibida a partir do Rio de Janeiro (Rede
Globo) e de São Paulo (SBT), a TVA implementa um esforço no
sentido de privilegiar uma produção totalmente mineira.

Os programas dos canais legislativos cumprem a função de tra-
zer, para fora dos plenários e das comissões, os assuntos em pauta no
Legislativo. Freqüentemente, porém, dão vazão ao debate de ques-
tões em pauta na sociedade. Os dois canais preenchem os espaços de
entrevista e debates em estúdio com temas que estão nas primeiras
páginas dos jornais. No caso da TVA, os assuntos são sempre adapta-
dos à realidade local.

Nos fins de semana, a programação dos canais legislativos ganha
ares culturais: os políticos dividem o vídeo com músicos, grupos de
dança, de teatro e orquestras. O exemplo mais bem-sucedido da opção
por divulgar arte e cultura parece ser o programa "Quem tem medo de
música clássica?", da TV Senado, em que o senador Artur da Távola
apresenta e comenta peças musicais clássicas. O programa é reprisado
cinco vezes nos fins de semana (no sábado, às 10h e 18h; no domingo,
às 10h, 18h e 24h). Na T\TA, a programação em cartaz no teatro da
ALMG é transformada em dois programas: "Teatro Assembléia" e

À Globo Minas produz o Bom Dia Minas e duas edições do telejornal MGTV A primeira
edição vai ao ar no início da tarde e a segunda, no início da noite. De segunda a sábado,
vai ao ar também o telejornal Globo E.ode, em edição local.

O jornal eia Alterosa vai ao ar de segunda a sábado, no inicio da tarde e da noite. Exibe
também uma edição diária de um telejornal de esporte: o Alterosa Esportes.
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"Segunda Musical", que têm o mérito de permitir a músicos regionais e a
grupos de teatro iniciantes o acesso ao espaço de visibilidade proporcio-
nado pela televisão. No final de semana, a TVA fica no ar apenas das 12h
à meia-noite, enquanto a T\7 Senado permanece no ar por 24 horas127.

O interesse do telespectador pela programação de um canal
de tevê legislativo pode ser evidenciado pelo número de pedidos
de envio da grade de programação que o serviço 0800 do Senado 121

recebe. Entre as 61 mensagens direcionadas ou relativas à tevê no pe-
ríodo de 3 a 20 de junho de 2002, são encontrados 18 pedidos de
programação. Numericamente, esse tipo de manifestação do telespecta-
dor ficou classificado em segundo lugar entre as demandas exibidas pelas
mensagens.

O telespectador demonstra dois tipos de interesse pelo canal.
O primeiro diz respeito basicamente à demanda sobre o que é exibi-
do e em que horários. O dia 18 de junho de 2002 é significativo para
ilustrar como o telespectador expressa isso. Dois pedidos foram
registrados: Eugênio Carlos, da cidade de Ouro, em Santa Catarina,
ligou pedindo a grade básica de programação da TV Senado. O pedi-
do foi registrado como mensagem número 305 daquele mês. Vera
Mota, que se identificou como telespectadora da cidade do Rio de
Janeiro, pediu pela Internet: "Gostaria de receber a programação se-
manal da TV Senado via e-mail - fsindica1forcasindiocal-ri.org.br ".
A mensagem foi registrada como de número 309. já o telespectador
Geraldo Teixeira Costajúnior, de Cachoeirinha, em Pernambuco, re-
clamou no dia 10: "Informo que fiz o pedido da grade básica da TV
Senado há quatro meses, mas ainda não recebi. Solicito, mais uma vez,
que atendam ao meu pedido".

Uma vez conhecedor da programação básica e telespectador fre-
qüente do canal, o cidadão passa a sinalizar interesses mais específicos.
Ainda em 18 de junho, Leila Duarte, moradora de Guará 1, no Distrito
Federal, telefonou para o 0800 e registrou a seguinte mensagem: "Gos-
taria de elogiar a iniciativa da TV Senado pelo programa 'Cidadania,
Clonagem e Religião', especialmente por ter levado um representante
da umbanda, demonstrando isonomia e falta de preconceito". No dia

Para atualizar ou conhecer melhor as grades de programação da TV Senado e da TVA,
pode-se consultar os endereços eletrônicos que dão acesso aos /inks das emissoras. São
eles, respectivamente: iawsenado.gobr e swalm.gov.br .

O serviço 0800 À T 'ig do Cidadão foi criado pelo Senado Federal em outubro de 1997.
Ele disponibiliza a comunicação com o Senado por meio de ligações gratuitas para o
telefone 080061221, pelo fax 0800612210 ou pelo endereço eletrônico
cidadãosenado.gov.br. O serviço tem registrado ainda o recebimento de um percentual
mínimo de cartas.
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17 de junho, a paulista Valéria Godoy deixou na secretária eletrônica a
seguinte questão: "Gostaria de saber qual é o horário do programa
'Quem tem medo de música clássica'?". Normélio Becker, de Araranguá,
em Santa Catarina, pediu a reapresentação do concerto "Moldávia" e
que a TV lhe notificasse, se possível, se iria reapresentar e quando o
faria.

3.7 Normas para uma TV do Parlamento

As grades de programação dos dois canais legislativos eviden-
ciam que as transmissões ao vivo dos trabalhos em plenário e em

Desde que os comissões, no Senado Federal e na ALMG se tornaram uma norma

canais foram regiamente cumprida. Desde que os canais foram instalados, as ses-

instalados, as sões plenárias das duas casas são realmente transmitidas em tempo
-	 real. Para que essas transmissões se tornassem rotineiras, porem, Se-

sessoes plenárias nado e ALMG tiveram que adotar procedimentos até então inéditos
das duas Casas em casas legislativas: equipar-se tecnicamente e produzir normas in-
são realmente ternas voltadas para a televisão.

transmitidas em	O processo de adaptação de uma casa política à nova realidade
tempo real de operar um canal de tevê parece ter suscitado o debate entre os

próprios profissionais encarregados de executar a tarefa. No caso da
TV do Senado, um memorando de circulação interna demonstra como
a novidade de se trabalhar em um canal que prioriza a transmissão ao
vivo pode ter confrontado os profissionais. De autoria do jornalista
Luiz Fernando Valls, um dos âncoras encarregados de acompanhar as
transmissões, o memorando foi redigido em 1998 e dirigido aos co-
legas aprovados no concurso público feito à época para preencher
cargos na TV Senado. Nele, o jornalista defende a exibição em tempo
real e questiona as produções pré-editadas:

'Quando produzimos programas de entrevistas, escolhemos gente que não
contrarie tão altos interesses. Ao mesmo tempo, estamos censurando os que
os contrariam. Sempre que produzimos um programa, preenchemos um
vaio, dando aparência de maior atividade para um Senado que pode
estar até em recesso branco. Enganamos o contribuinte, que paga nosso
salário. 729

E prosseguiu discorrendo sobre as vantagens de se mostrar a
rotina do Senado ao vivo:

"Os senadores que façam o que quiserem. À nós cabe mostrá-los Jãendo.
À sessão é aborrecida? Mostremo-la como ela é. Houve um debate pouco

\'ALLS, Luis Fernando Montenegro. Pode a TV Senado faer Jornalismo? 1998. Texto de
circulação interna na TV Senado, cedido a este trabalho pelo autor.



cortês, mas não censu rodo pela Mesa? Só nós podemos mostrá-lo. O Sena-
do i'iveu um grande momento? O cont,71)uznte vai vibrar assistindo-o. E
para isso que ele sustenta a TI7 Senado. 131 11

Para esse jornalista da TV Senado, a tradicional produção televisiva,
que consiste em agendar horários e combinar assuntos com os entrevis-
tados, gravar diversas imagens para se ter opção de escolha na ilha de
edição, assim como editar - escolher as falas dos entrevistados antes de
ir ao ar—, seria uma forma de modificar o que realmente acontece no
interior do Senado Federal:

'Produgir é/aer existi'; di o Aurélio. Quando produgimos entrevis-
tas, jornais da Àmaônia etc., faemos existir algo que não aconteceu
regimentalmente. O senador omisso aparece articulado e bem falante. O
outro, paulista eleito pelo Norte, di.g duas frases sobre a Zona Franca a
nosso pedido e aparenta estar preocupado com sua região. O que fiemos
existir? Propaganda, falsas imagens. Quantas coisas acontecem de bom
para o País nas comissões, ás tercas, quartas e quintas-Jeiras, e não as
mostramos, porque estamos ocupados produgindo 24 horas de programa-
ão para todos os dias da semana. O Senado existe, representa  a Federa-
cão, é democrático, é bom para o país. É isso que deve ser mostrado
transparente//lente. Não precisamos colori'; fantasiar, dourar a realida-
de. ""

O memorando demonstra que a rotina das transmissões impôs
desafios não só aos parlamentares, mas também aos profissionais
de comunicação, a maioria com experiência forjada em um mode-
lo de televisão em que o ato de produzir é conjugado ao máximo
com o objetivo de se resguardar o erro. O desafio para parlamentares
e profissionais de tevê está relacionado à seguinte constatação: para
cumprir a meta de democratizar informações para a sociedade, o
canal de uma casa legislativa só pode se pautar pela ética da transpa-
rência.

A prioridade para as transmissões exigiu adequações nas estru-
turas físicas do Senado e da ALMG. Plenários e salas destinadas às
reuniões de comissões tiveram que ser equipados com milhares de
metros de cabo coaxial próprio, para possibilitar a transmissão dos
sinais de vídeo e ãudio. Era preciso criar uma rotina de transmitir ao
vivo, estabelecendo procedimentos que garantissem condições técni-
cas para as transmissões. Os canais legislativos criaram, então, os seus
próprios manuais de televisão.

VALLS, Luiz Fernando Montenegro. Pode a TISenado faer Jornalismo? 1998. Texto cie
circulação interna na TV Senado, cedido a este trabalho pelo autor.

\TALLS, Luiz Fernando Montenegro. Pode a TT. 'Senado faer Jorna/esmo? 1998. Texto de
circulação interna na TV Senado, cedido a este trabalho pelo autor.
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O telespectador
pode acompanhar,

ao vivo, se houve
ou não trabalho

As normas estabelecidas pelos manuais da TVA e da TV Sena-
do foram pensadas para assegurar que a operação de exibir ao vivo
acontecesse diariamente, como rotina, e não como fato excepcional.
Assim, os equipamentos de gravação do plenário nas duas casas de-
vem ser checados pelo menos uma hora antes da abertura dos traba-
lhos. Os cinegrafistas e assistentes devem estar com os equipamentos
no local pelo menos 30 minutos antes do início dos trabalhos na ALMG
e, no caso do Senado, 45 minutos antes. Os operadores de vídeo
devem iniciar os procedimentos de alinhamento de câmeras pelo menos
30 minutos antes da abertura dos trabalhos no plenário, tanto na
ALMG quanto no Senado, e o diretor de TV deve receber a autoriza-
ção técnica pelo menos 15 minutos antes do início da sessão132.

	

no plenário da	Tais procedimentos demonstram os cuidados preliminares para
garantirarantir a viabilidade técnica da transmissão. Não importa se o

	

ALMGoudo	'quorum e insuficiente e se a ses-sao sera encerrada em pouco tempo,
Senado Federal por falta de parlamentares. A transmissão da abertura da reunião acon-

tece invariavelmente, e o telespectador pode acompanhar, ao vivo, se
houve ou não trabalho no plenário da ALMG ou do Senado Federal.

O Manual da T\1 Senado determina, na norma 1.1, que "a co-
bertura do plenário da Casa terá prioridade absoluta", enquanto na
TVA existe uma hierarquia a ser observada na hora de fazer valer a
prioridade da transmissão ao vivo:	 -

-4 cobertura do plenário da Casa tem prioridade absoluta. Não havendo
reunião de plenário ou outro evento institucional de maior porte, como
seminários, fóruns e ciclos de debates, terá prioridade de cobertura ao vivo a
reumào de comissão, conforme  os seguintes critérios: a) as reuniões com
convidados têm prioridade sobre as demais; b) as reuniões com a presença
de altas autoridades têm preferência sobre as demais; c) as Comissões
Parlamentares de Inquérito e as ('omissões Especiais, desde que tenham
convidados e observada a abrangência do assunto, têm preferência sobre as
Comissões Permanentes; d) terão prioridade as reuniões que tratarem de
assuntos de maior repercussão na mídia nacional, estadual e na capital do
Estado, nessa ordem, que reflitam o interesse público. "

O manual da TV Senado dedica 15 normas específicas para a
operação de transmissões ao vivo e o da TVA possui 17. São orienta-
ções bastante semelhantes, pois o manual da T\ TA se espelhou no manual
da TV Senado. A norma da TVA determina:

132 Essas são as normas 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 dos dois manuais:
MINAS GERAIS. ALMG. TVA: Manual de Procedimentos e Redação. 2002.
BRASILIA. Senado Federal. Manual de Procedimentos e de Redação. TV Senado. 1999.
MINAS GERAIS. ALMG. TVA: Manual de Procedimentos e Redação. 2002. A
hierarquização de eventos para transmissões ao vivo vem lustamente da falta de condi-
ções técnicas e de pessoal para realizar mais de um evento ao vivo ao mesmo tempo.



4 transmissào ao vivo da reunião de plenário deve ser feita por um
jornalista âncora) e basear-se no encaminhamento dado à reunião pelo
presidente da Mesa. Sempre que estiver com a palavra, é ele quem deverá
ser focaliado. Durante a Jáse de oradores (2' fase da primeira parte da
reunião), mio pode haver interrupção de espécie alguma da fala do parla-
mentar que estiver ocupando a tribuna. O padrão de enquadramento do
orador lia reunião de plenário é o plano médio americano. Os cortes para os
apartes só podem ser feitos quando esses forem autori.ados pelo orador ou
pelo presidente. Outros cortes com finalidade de contextualiar o aconteci-
mento devem ser feitos com moderarão, a fim de acrescentar infoi7lia(àO á
cobertura, respeitando-se os critérios jornalísticos.

A norma 1.10 da TV Senado traz a filosofia que rege a operação
da câmera encarregada de transmitir em tempo real. Ela determina:

4 transmissão ao vivo deverá basear-se no encaminhamento do presidente
da Mesa dado á sessão. Sempre que estiver com palavra, é ele quem deverá
ser frcaligado. Durante a sessão plenária, somente o orador, em plano
médio americano 135 , deverá ser focali.qado. Os cortes pai-a os apartes só
poderão ser feitos quando esses forem autoiiados pelo orador ou pelo pre-
sidente. Planos viais abertos serào permitidos apenas em sessões
deliberativas. "156

Basicamente, essas normas evidenciam que a cámera a serviço
do Parlamento está subordinada à palavra do presidente ou do ora-
dor que ocupa a tribuna. É o que podemos chamar de uma imagem
disciplinada. jacques Aumont afirma que "a produção de imagens
jamais é gratuita, e desde sempre as imagens foram fabricadas para
determinados usos, individuais ou coletivos 1113-

Os manuais de procedimentos indicam que os canais legislativos
têm praticado uma gramática de vídeo diversa daquela que é adotada
pelos canais de televisão abertos. Essa gramática surgiu da própria
especificidade do canal, montado em função da casa legislativa. Na
apresentação do Manual de Procedimentos do Senado, há um esclare-
cimento sobre isso. Ressalta-se que as normas e os procedimentos
adotados foram "elaborados com base na experiência dos dois pri-
meiros anos e meio de funcionamento da TV e nas sugestões das
diversas áreas da emissora' 1138, o que indica que houve necessidade de
adaptar as regras da televisão aberta a novos moldes.

MINAS GERAIS. ALMG. TVA: Manual de Procedimentos e Redação. 2002. p13.

Ângulo em que se enquadra a pessoa da cintura para cima. Em televisão, os planos
podem ser: geral, médio, americano, primeiro plano (dose) e primeiríssimo plano (o
close-np, mais fechado no rosto da pessoa).

BRASÍLIA. Senado Federal. Manual de Procedimentos e de Redação. TV Senado. 1999. p.9.

AUMONT. A ia/agem, p78.
"' Brasília. Senado Federal. i\'larnial de Procedimentos e de Redação. TV Senado. 1999. p. 5.
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A palavra será
dada na ordem em

que for pedida,
salvo inscrição

Em plenários com 81 senadores ou com 77 deputados estadu-
ais, todos eles com direito a voz e a voto, em algum momento a
democracia deliberativa organizou e disciplinou 131 o uso da palavra.
Um senador, por exemplo, pode discursar em plenário por até 20
minutos sem ser interrompido, no espaço de tempo de 60 minutos
que antecede a leitura da ordem do dia` e tendo feito a inscrição
antecipadamente. Os artigos 16 e 17 do Regimento Interno do Sena-
do são bem claros a esse respeito:

4 palavra será dada na ordem em que forpedida, salvo inscricào. Ha-
verá, sobre a mesa, no Plenário, livro especial no qual se inscreverão os
senadores que quiserem usar apalavra, nas diversas fases da sessão, deven-
do ser rzorosamente observada a ordem de mscriào. O senador só poderá
usar da palavra mais de duas vetes por semana, se não houver outro
orador inscrito que pretenda ocupar a tribuna."

Durante as discussões, o senador pode falar "uma só vez,
por dez minutos", determina o item III do artigo 18 do Regimento
Interno. E pode ainda se pronunciar "em qualquer fase da sessão por
até cinco minutos", de acordo com o item VIII do artigo 18. Já os
líderes de partidos têm direito mais amplo à palavra. Eles usufruem a
prerrogativa de falar por cinco minutos em qualquer fase da reunião
e, mesmo após a leitura da ordem do dia, por até vinte minutos, com
preferência sobre os inscritos, diz o item II do artigo 18141. "Não é
lícito ao senador utilizar-se do tempo destinado a outro, em acrésci-
mo ao que disponha", estabelece o artigo 15. Os tempos são
cronometrados e disciplinados pelo presidente. Cabe a ele entregar a
vez da palavra ao orador e cassá-la no momento em que o tempo se
esgotar.

Já os deputados mineiros devem inscrever-se em livro próprio.
"Terá preferência para fazer uso da palavra o deputado que o fez há
mais tempo na sessão legislativa, observada a ordem de inscrição",

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o d,cionárzo da /Í;gua
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p689. Disciplina (do latim, discipli-
na): 1. Regime de ordem imposta ou livremente consentida. 2. Ordem que convém ao
funcionamento regular de urna organização.
A ordem do dia é a pauta de votação. Na ALMG, por exemplo, o impresso com a ordem
do dia é distribuído antes da reunião. Segundo o artigo 30 do Regimento Interno, "o
presidente da Assembléia organizará e anunciará a ordem do dia da reunião seguinte,
que será convocada antes de encerrados os trabalhos". O presidente da Assembléia
"reunir-se-á quinzenalmente com o Colégio de Líderes, a fim de prestar informações
sobre as matérias em condição de serem incluídas nas ordens do dia do período subse-
qüente", de acordo com o que estabelece o artigo 31.

14 O uso da palavra no Senado Federal está disciplinado no Título II, Capítulo V, artigos 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do Regimento Interno.
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dispõe o artigo 157 do Regimento Interno da ALMG. Em "discus-
sões ou encaminhamento de votação, o deputado poderá falar uma
vez", determina o artigo 160142. Na Assembléia de Minas, "os deba-
tes realizam-se com ordem e solenidade, não sendo permitido o uso
da palavra sem que esta tenha sido concedida", determina o artigo
151. Na ALMG, assim como no Senado Federal, a concessão da
palavra está nas mãos do presidente: ela é aberta e encerrada por ele.
É regra ainda nas duas casas: os parlamentares devem falar de pé, da
tribuna ou do plenário, salvo permissão do presidente ou no caso em
que o parlamentar estiver debilitado fisicamente.

Os departamentos responsáveis pela operação dos canais de
televisão nos poderes legislativos conseguiram submeter a ação da
câmera a essa imagem disciplinada pelos regimentos internos. No
Senado Federal, são utilizadas três câmeras para as transmissões ao
vivo no plenário, que sempre operam sobre um tripé fixo. Há uma
câmera em cada lado do plenário, próximo à mesa da presidência, na
galeria reservada ao povo. O plenário, projetado pelo arquiteto Oscar
Niemeyer, possui galerias que se debruçam sobre o recinto onde fi-
cam os senadores, como se o arquiteto quisesse aproximar represen-
tados e representantes. Uma terceira câmera fica na entrada do plená-
rio, do lado de dentro do recinto de acesso exclusivo dos parlamenta-
res, onde eles debatem e deliberam. 113

Na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, são utilizadas duas
câmeras. A primeira fica na entrada, do lado esquerdo de quem chega
ao plenário. Ela opera fixa num tripé sobre um suporte de madeira
que comporta o equipamento e o cinegrafista. É essa câmera que faz
imagens da mesa da presidência, assim como gerais do plenário e das
galerias. A segunda câmera é operada sobre um tripé móvel. O
cinegrafista circula com ela pelas laterais do plenário e no espaço físi-
co existente entre a mesa da presidência e a primeira fileira de poltro-
nas dos parlamentares. Cabe a ela fazer os detalhes, dar doses e regis-
trar cenas gerais do plenário, usando um enquadramento em sentido
exatamente contrário ao da primeira câmera. A ALMG possui um
plenário bem maior, se comparado ao do Senado, e bastante protegi-
do das galerias, que ficam bem mais acima. Diferentemente do espa-

MINAS GERAIS. ALMG. Regimento Interno. 1999. Procedimentos relativos á concessão
da palavra são disciplinados nos art. 26 e 287, art.166, art.163 e art.155.
Nos primeiros tempos, as três cámeras ficavam na galeria, enquadrando tudo emp/ongé
de cima para baixo. Funcionários da TV Senado contam que, por solicitação do senador
Artbur da Távola (PSDB/RJ), a câmera que fica ao fundo foi transferida para dentro
do plenário. O senador alegou, segundo informação de vários funcionários da tevê, que
ela mostrava muito as calvas dos parlamentares.
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co físico do Senado Federal, o plenário da ALMG distancia dos de-
putados quem fica nas galerias.
Figura 7: Esta seqüência, captada de uma transmissão da TVA em 20 de
março de 2002, ilustra a imagem disciplinada enquadrada pela câmera 1, em
que aparece movimentação da câmera 2 no plenário da ALMG. A câmera se
mantém fixa na mesa da presidência. Fonte: TVA/ 2002.
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Figura 8: Cena geral de um momento de deliberação no plenário da ALMG,
em 20 de março de 2002, em que se pode ver a disposição da câmera 1,
operada por cinegrafista ao fundo, na entrada do plenário. Essa imagem foi
captada pela câmera 2, que é movimentada na frente e nas laterais do
plenário

Câmera 1

Galeria	 Galeria

o
o

(Dr
	 .-

o

Câmera 2

A ordem dada aos cinegrafistas nas duas casas é enquadrar o
orador sempre cm plano médio americano, sem jamais desviar o foco
daquele que detém a palavra. Na TV Assembléia, essa regra, às vezes,
é quebrada. Já na TV Senado, "os cortes para apartes só poderão ser
feitos quando forem autorizados pelo orador ou pelo presidente. Pla-
nos mais abertos serão permitidos apenas nas sessões deliberativas"144,
de acordo com o Manual de Procedimentos e de Redação.

A câmera nesses canais opera sob a regência da palavra, do dis-
curso político. Só há permissão para enquadrar quem está com a pala-
vra. Regras como essa criaram uma câmera engessada, com pouca li-
berdade de ação. É uma câmera que ignora ou se atrasa nos momentos
em que deve exibir reações, contra-ataques e, principalmente, a movi-
mentação nas galerias. Ela dirige o olhar do telespectador para o ator.
Trabalha em função do político que discursa e não do ambiente em que
a discussão se dá. Abre as portas do plenário para o telespectador, mas ao
mesmo tempo media essa comunicação, já que indica o que deve ser visto.

144 BRASILiA. SENADO FEDERAL. Manual de Procedimentos e de Redacào TV Senado.
1999. p.9.
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Essa câmera mediadora deixa pouca margem para que se veja
o contraplano' 45 do discurso ou o plano geral em que ele se dá. Aqui,
mais uma vez, ela não segue as normas convencionadas pela televisão
aberta, que alterna planos fechados e abertos, como forma de tornar
mais interessante o que é mostrado ao telespectador. Nos canais do
Parlamento, a câmera teima em manter o olhar do telespectador sem-
pre fixo no ator.

Outro momento de interferência no que é exibido ao vivo pe-
los canais legislativos acontece na sala do controle-mestre, setor en-
carregado de coordenar a operação entre captação e emissão das ima-
gens para fora da tevê. Discursos, debates e decisões captados pas-
sam pelo diretor de TV no controle-mestre, para que ele se limite a
dois atos. O primeiro é escolher para ir ao ar o melhor entre os
enquadramentos feitos pelas câmeras em operação no plenário. O
outro ato é providenciar a inserção dos créditos' 46 que são exibidos
na parte inferior do vídeo, identificando o político que fala.

O jornalista encarregado de acompanhar as transmissões tam-
bém não tem autorização para atuar como mediador. Ele jamais
pode falar sobrepondo sua voz à do presidente ou dos oradores.
Esse jornalista fala sempre em ojf/ e, segundo o Manual de Procedi-
mentos da T\T

 Senado`, deve limitar-se a "preencher, com informa-
ções, os intervalos de áudio entre um orador e outro, especialmente
nas sessões deliberativas, enquanto se aguarda o resultado". Ele se
Emita a uma fala meramente descritiva, nunca interpretativa ou opina-
tiva. Mesmo procedimento é seguido pelos jornalistas que fazem as
transmissões na Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

A insistência da câmera em enquadrar apenas o orador chegou
a ser motivo de uma reclamação da telespectadora Zara Miguel Lecini,
em telefonema feito ao serviço 0800 do Senado Federal, no dia 06 de
junho de 2002.

Nome:	 Data :	 Telefone

Zara Miguel Lecini	6/6/2002	 (xx)xxx-xxxx

Sugestão	 Identificador da 157654

145 Recurso de imagem utilizado na televisão para mostrar quem presta atenção ao outro.
Em entrevistas, por exemplo, usa-se contraplano do entrevistado: ele aparece calado
olhando para o repórter ou vice-versa. Já o repórter fica escutando em contraplano
enquanto o entrevistado fala ou fazendo a próxima pergunta.

W Termo utilizado para designar os caracteres que indicam o nome da pessoa que aparece
no vídeo.

14' o termo indica que o locutor fala sem que sua imagem apareça no vídeo.

BRASÍLIA. SENADO FEDERAL. Majecial de Procedimentos e de Redocào. TV Senado.
1999. p.9.



Mensagem recebida por telefone dirigida à TV Senado: "A ci-
dadã solicita uma modificação nas sessões plenárias do Senado Fede-
ral. Solicita que a câmera que filma as sessões não mostre apenas o
senador Ramez Tebet, mas também os outros senadores e tudo o que
está acontecendo nas sessões. A cidadã solicita também que a TV Se-
nado, ao invés de mostrar filmes, mostre mais informações e imagens
do que acontece nas comissões."149

A solicitação da telespectadora Zara Miguel Lecini evidencia
não apenas seu interesse pela transmissão dos trabalhos do Senado,
como também a familiaridade que ela demonstra ter com o forma-
to usado pelo canal para exibir os trabalhos dos parlamentares. Uma
familiaridade que só parece ser possível de se adquirir com o hábito
de assistir regularmente ao canal. Assim como o jornalista Carlos
Heitor Cony, a telespectadora teria feito, a partir do que assistiu,
leitura e análise próprias, a ponto de se credenciar para sugerir ao
presidente do Senado modificações em um procedimento interno
do canal de tevê.

Ao solicitar que a câmera mostrasse "também os outros senadores' ela
não apenas identificou o "gesso" que as regras do Parlamento impuse-
ram à câmera e ao mecanismo da transmissão ao vivo, mas se reconheceu
como telespectadora do canal. Tal comportamento reforça a afirmativa
de Habermas: "A esfera pública deve se formar a partir dos contextos
comunicacionais das pessoas virtualmente atingidas ' 50 ". Atingida e inte-
ressada pela TV do Senado, Zara Miguel Lecini entendeu que deveria
fazer valer o seu direito de cidadã: ter acesso a "tudo o que está acontecendo nas
sessões". Ela agiu como cidadã no sentido já formulado aqui por Dagnino:
"um sujeito portador de direitos, inclusive o de participar ativamente na
gestão da sociedade""' , mesmo que seja apenas o direito de interferir
nas regras de enquadramento das câmeras da TV Senado, na busca pelo
acesso à informação por inteiro e não pela cena orientada.

As transmissões ao vivo seriam sempre carregadas de uma
certa liberdade, algo como uma independência do fato a ser capta-
do sobre o registro que a câmera quer reter. Cenas vivas em anda-
mento, como os plenários legislativos em debate ou em momentos
de deliberação, produzem material bruto que, ao ser registrado ao
vivo, transpõe os limites físicos das casas legislativas com uma liber-
dade impensada, se comparada à informação que passa pelo crivo
da edição antes de ser divulgada.

BRASÍLIA. SENADO FEDERAL. Serviço 0800 - A voz do cidadão. 2002.

HABERMAS. Direito e Democracia: entre facticidacle e validade, p. 97.

DAGNINO. Sociedade civil e eacos públicos no Brasil, pIO.
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"Se a transmissão é simultânea, não há, a rigor, condições de
um controle efetivo do que se transmite, nem da parte dos envolvi-
dos, tampouco dos jornalistas ou da rede emissora que o cobre",
disse Arlindo Machado, ao analisar as primeiras imagens ao vivo de
uma guerra, vistas pelo mundo em janeiro de 1991 - quando dos
bombardeios americanos ao Iraque - e transmitidas pela rede ameri-
cana CNN.

Mesmo raciocínio pode ser aplicado às transmissões ao vivo
dos trabalhos da ALMG e do Senado Federal. Diante da dificuldade
de exercer controle sobre os acontecimentos e do fato de poder ser
visto simultaneamente pelo público, restou ao Parlamento direcionar
o enquadramento sobre os atores, aqueles que protagonizam a
gem díscip1inadi. Mas, ainda assim, a cena teria a qualidade de che-
gar ao telespectador com a instantaneidade do material bruto, o que
só é possível nas transmissões ao vivo.
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Capítulo 4 - "É melhor do que o sepulcro
caiado!""'

4.1 Três sessões plenárias deliberativas e uma reunião de comissão

O corpus aqui escolhido para análise privilegia as transmissões
ao vivo da rotina interna dos poderes legislativos, que teriam apresen-
tado ao telespectador brasileiro não só um enredo diferenciado do
que é comum no vídeo da televisão, mas também uma lógica diversa
daquela que pauta a programação da tevê aberta. A TVA e a TV Sena-
do apresentam como novidade o fato de poderem operar livres da
"lógica do capital", como diria Jürgen Habermas. Sem compromisso
com anunciantes, com o financiamento e a geração de lucros que ali-
mentam o "negócio" da televisão, os canais legislativos seriam movi-
dos pela "lógica comunicativa". Estariam em busca do olhar do ci-
dadão individualizado no telespectador, visando conquistar alguma
atenção da sociedade brasileira. Uma atenção a ser construída a partir
de um ponto de vista próprio e não necessariamente do que é emitido
pela mídia convencional.

de seus mandatos. Entre as fórmulas televisivas, a transmissão ao vi-
vo foi escolhida para levar aos telespectadores, em primeira mão,
o dia-a-dia do Parlamento. O primeiro tratamento televisivo dado
aos momentos de discussão e deliberação é sempre aquele em que
a câmera ligada capta e emite imagens diretamente para o cabo e o
satélite.

Antes da cxistência das tevês legislativas, cenas internas dos
momentos de deliberação no Senado ou na ALMG raramente chega-
vam ao vivo para o telespectador. Elas seguiam os procedimentos
corriqueiros na mídia: as imagens eram gravadas e editadas e só então
exibidas, ou impressas, no caso da imprensa escrita. Isso continua sen-
do feito por jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, na co-
bertura diária do Congresso Nacional ou da ALMG. Quando edita~

152 Senadora Heloisa Helena (PT/AL, ao vivo, no microfone da reunião do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar do Senado, em 27 de setembro de 2001. Segundo o ]Novo

A,'rélio fica/o .V.VI (p.1.840), a expressão sepn/civ caiado significa aquilo que oculta ou
esconde como um túmulo. Na linguagem bibhca, os hipócritas, os fariseus.
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dos e resumidos pela mídia, os fatos muitas vezes são deslocados de
seu lugar de origem, o que pode lhes transfigurar o contexto e o
sentido originais. Não se trata de criticar a mídia, mas sim de constatar
que a edição manuseia os fatos, correndo o risco de transformá-los.
Quando uma sessão é transmitida pela primeira vez por um canal do
Parlamento, não passa por nenhum processo de edição.

Três sessões transmitidas ao vivo foram escolhidas para análise
neste estudo: a reunião do Congresso Nacional ocorrida em 25 de
setembro de 2001, quando a oposição tentou obstruir a votação de
emendas apresentadas pelo governo federal ao Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUSI) 153 no Pia-
no Plurianual (PPA); os trabalhos do Senado Federal na manhã e tarde
do dia 27 de setembro de 2001, quando o Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar do Senado esteve reunido e decidiu pela abertura de
um processo para investigar a participação dejader Barbalho (PMDB/
PA), ex-presidente do Senado, na operação de desvio de dinheiro do
Banpará (Banco do Estado do Pará), além da reunião ordinária (or-
dem do dia do Senado) ocorrida na tarde daquele mesmo dia, trans-
mitida entre a primeira e a segunda parte da reunião do Conselho de
Ética; e, por fim, a reunião extraordinária deliberativa da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais em 20 de março de 2002, quando foi
aprovado o projeto de lei complementar número 48/2001, de auto-
ria do Executivo estadual, que veio a modificar o sistema de previ-
dência e assistência do servidor público no Estado.

A opção por essas sessões foi feita, principalmente, a partir de
dois elementos definidores. O primeiro diz respeito ao fato de terem
acontecido em momentos nos quais foi possível visualizar a delibera-
ção legislativa sobre o uso de recursos públicos ou a criação de leis
que afetariam o dia-a-dia do cidadão ou de grupos sociais. É o caso
da reunião plenária do dia 25/9/2001, na qual senadores e deputados
federais discutiram e votaram a forma de aplicação de recursos da
ordem de R$ 1,2 bilhão, destinados à informatização de escolas da
rede pública e de postos de saúde em todo o País.

O que estava em jogo naquela votação era o formato do edital
de licitação para a compra de tecnologia e de equipamentos de
informática - que consumiria tal soma de dinheiro público apenas no
primeiro ano de investimentos -,'à que os deputados e senadores de

O FUST foi criado para recolher, junto às empresas operadoras de telefonia, l% do valor
pago pelos serviços de telecomunicações no Pais. C) cidadão que paga uma conta telefónica,
por exemplo, é informado da existência do fundo na via de pagamento.
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oposição discordavam do que havia sido proposto pelo governo FHC.
A decisão tomada pelo Congresso Nacional nortearia o investimento
a ser feito pelo País na informatização das redes de ensino fundamen-
tal e médio e de saúde, setores que dizem respeito a uma grande
parcela da população, usuária final desses serviços públicos.

Nessa mesma categoria pode ser enquadrada a reunião da
ALMG de 20/3/02, que aprovou o novo sistema de previdência e
assistência do Estado de Minas Gerais. Ali foram deliberadas mudan-
ças que afetariam não apenas o mecanismo de aposentadoria de de-
terminado segmento social - os servidores do Estado -, mas tam-
bém a solução para um problema que diz respeito a toda a sociedade
mineira: o rombo nas contas públicas causado pelos gastos do Esta-
do com a assistência e a previdência de servidores.

O segundo elemento definidor tem a ver com a possibilidade
que a mediação eletrônica pela televisão oferece, abrindo ao público
telespectador o acesso à etapa anterior da deliberação final do Parla-
mento, isto é, a possibilidade de acompanhar o processo percorrido
por um tema ou uma proposição de lei antes de se chegar à pauta do
plenário para a votação final. Com os canais legislativos, os trabalhos
das comissões parlamentares encarregadas de analisar projetos de lei
ou de investigar temas em discussão também passaram a ser transmi-
tidos ao vivo. Dessa forma, os ritos legislativos, assim tomo os temas
que colocam em xeque práticas internas do Parlamento ou de seus
membros, conseguiram publicidade, além de passarem a ser informa-
ções democratizadas, a partir do momento em que podiam ser acom-
panhadas pelo telespectador.

Desde 1996, Senado e ALMG encaminham a criação de leis e
tratam suas investigações internas à luz das câmeras de tevê. Isso
trouxe uma publicidade até então inexistente para temas antes trata-
dos "a portas fechadas""' pelo Poder Legislativo. A escolha da reu-
nião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado tenta
contemplar o novo cenário imposto pelas transmissões ao Parlamen-
to, O Senado fez desfilar frente às câmeras de seu próprio canal de

"A portas fechadas" é expressão de uso corriqueiro na imprensa escrita, falada e televi-
sada. Os jornalistas lançam mão dessa expressão nos momentos em que não têm livre
acesso a recintos de decisão, tendo que se contentar em esperar do lado de fora por
algum anúncio oficial. Nos fatos ocorridos "a portas fechadas", resta à imprensa publi-
car o que lhe é dito. Fica vedada, a princípio, a possibilidade de o j ornalista confirmar,
com os próprios olhos, como a decisão foi construída. Nesse caso, o jornalista ficará
sempre na dependência do depoimento de alguém que esteve presente à decisão, do
lado de dentro da sala.
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tevê todo o processo de investigação a que senadores submeteram
um colega, ex-presidente da Casa, acusado de participar de desvio de
dinheiro de um banco público.

Não se trata de valorizar o escândalo em detrimento da ro-
tina deliberativa das casas legislativas. O objetivo foi compor um
co/pus que alcançasse, na medida do possível, todas as vertentes
oferecidas por tão vasto objeto de análise. A rotina e o mecanismo
de deliberação em plenário foram contemplados com a transmis-
são das sessões do Senado e da ALMG. Já a transmissão ao vivo
dos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar con-
templou as possibilidades que a mediação televisiva oferece ao
aprimoramento dos mecanismos de visibilidade colocados ao al-
cance do público nos momentos em que o Parlamento é confron-
tado com a necessidade de prestar contas de seus atos ou de algum
de seus membros à sociedade.

Norberto Bobbio define o escândalo como "o momento em
que se torna público um ato ou uma série de atos até então mantidos
em segredo ou ocultos, na medida em que não podiam ser tornados
públicos, pois, caso o fossem, aquele ato ou aquela série de atos não
poderiam ser concretizados""'.

A observação e a análise não poderiam ignorar que a constru-
ção da democracia representativa brasileira esbarra nos diversos mo-
mentos em que o Congresso Nacional e as assembléias legislativas se
defrontam com denúncias que dizem respeito ao envolvimento de
parlamentares em atos de corrupção ou em práticas antidemocráticas.
Em um estudo como este, parece ser imperativo averiguar que tipo
de comportamento o Parlamento, munido de um canal de tevê, adota
quando se trata de exibir imagens e conteúdos que possam macular a
imagem pública da instituição.

As gravações das transmissões foram providenciadas pela pró-
pria pesquisa, no momento da emissão. Adotou-se esse procedimento
como meio de garantir uma amostra sem edição do que foi levado ao
ar, tal como chegou para os telespectadores na transmissão ao vivo.
Esse corpus soma mais de sete horas de transmissões transcritas na ínte-
gra, com descrição do comportamento das câmeras e dos atores.

Os arquivos das emissoras forneceram, no entanto, cópias das
emissões realizadas nos dias de estréias dos canais. Na ALMG, o
Centro de Documentação da TVA disponibilizou cópia do material
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155 BOBBIO, Norberto. 0 Futaro da Democracia, p.105.
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exibido em 30 de novembro de 1995, quando o canal entrou no ar.
O arquivo da TV Senado conseguiu resgatar os discursos transmiti-
dos em 9 de julho de 1996, data de sua inauguração oficial, mas
informou não ter arquivado o material exibido a partir de 5 de fe-
vereiro de 1996, quando começou a operar em caráter experimen-
tal. Para a análise da programação geral, foram gravadas simulta-
ricamente as transmissões da TV Senado e da TVA no dia 4 de de- O corpus foi
zembro de 2002. Essas gravações, junto com as grades de progra- composto por 315
mação de 2002, garantiram um contexto de observação para com-
parar os dois canais.

4.1.2 O serviço 0800

O coipus aqui analisado foi composto ainda por 315 mensagens
de telespectadores registradas pelo serviço A To do Cidadão, entre os
dias 3 e 20 de junho de 2002. Desde outubro de 1997, esse serviço
disponibiliza para o cidadão a comunicação com o Senado Federal
por meio de ligações telefônicas gratuitas para o número 0800 612211.
O atendimento é feito por telefonistas, das 9h às 21h, mas o cidadão
pode deixar mensagens a qualquer hora, pois nos outros horários,
mesmo nos fins de semana, o atendimento continua a ser feito pela
secretária eletrônica. As mensagens também podem ser enviadas pelo
fax 0800 612210 ou pela internet (ww.senado.gobr).

Segundo Ana Lúcia Noveifi, funcionária que chefiava o serviço
0800 em junho de 2002, a comunicação ocorre da seguinte forma: as
mensagens registradas são encaminhadas diretamente aos gabinetes
dos senadores, as de cunho institucional vão para a presidência do
Senado, enquanto as destinadas à TV Senado seguem para a redação.
As respostas são providenciadas pelos respectivos destinatários.

Durante as visitas feitas ao Senado Federal nos dias 19,20 e 21
de junho de 2002, enquanto percorria a redação do canal e conhecia
as instalações técnicas, pedi para conhecer o serviço 0800. Fui recebi-
da pela funcionária mencionada, que me deixou acompanhar o traba-
lho no setor e me autorizou a copiar em disquete as 315 mensagens
registradas em junho até aquela data. Sendo assim, a amostra de men-
sagens analisada pela pesquisa não foi objeto de edição ou censura
por parte do Senado Federal. Entre elas, 61 relacionavam-se à TV
Senado, o que representa quase 20% do total de manifestações de
cidadãos dirigidas ao Senado Federal naquele período - 51 destina-
vam-se diretamente à TV, enquanto as demais, enviadas a senadores,
demonstravam alguma relação com o canal.

mensagens de
telespectadores
registradas
pelo serviço
A Voz do Cidadão



4.2 Cinco possíveis leis do plenário "ao vivo"
A observação do corpus leva à constatação de que as emissões fei-

tas pelas tevês legislativas se constituem a partir de uma dinâmica em que
podem ser ressaltadas algumas constantes, aqui entendidas como os ele-
mentos mais freqüentes nas transmissões ao vivo. Estão sempre presen-
tes, atuando em conjunto, alguns mais, outros menos perceptíveis se vis-
tos separadamente, pois são interdependentes. Essas constantes se so-
mam para tecer o contexto informativo audiovisual que é transmitido
pelo canal do Parlamento ao telespectador. Elas operam como descre-
veremos a seguir:
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1. A marca do acesso eletrônico: quando os canais legislativos
surgiram na vida brasileira, em meados dos anos 90, a política nacio-
nal há muito havia superado a era dos palanques em praças públicas.
Os políticos já se tinham apropriado da propaganda e do marketing
mediados pelos meios de comunicação de massa em campanhas, como
ocorre no horário eleitoral gratuito. A política nacional vivia uma adian-
tada era da mídia.

A novidade injetada na vida política pelos canais de tevê
legislativos teria sido a instauração de um acesso eletrônico ao Parla-
mento. A despeito de ser uma iniciativa dos legislativos e de estar sob
seu controle, esse acesso promoveu uma abertura para a circulação de
informações e de imagens até então nunca vista. Com a câmera pre-
sente nos plenários, emitindo para a sociedade a rotina dos trabalhos
internos, o Parlamento impôs a si mesmo uma acessibilidade televisual.

As transmissões romperam os limites da informação antes res-
trita à cobertura de imprensa, feita por profissionais das diversas em-
presas de comunicação autorizados pelo Legislativo. A partir de en-
tão, não apenas os repórteres profissionais podiam acompanhar as
reuniões e construir as informações a serem levadas para fora dos
parlamentos. O dia-a-dia das casas legislativas passou a ser comunica-
do também à sociedade pela televisão. Essa marca televisual garantiu
ao Parlamento acesso ao telespectador e trouxe, na mesma medida,
os olhos dos cidadãos para o interior dos plenários. A câmera ao vivo
chamaria a atenção dos telespectadores para o dia-a-dia da vida
legislativa.

Não seria mais necessário estar presente fisicamente ou conten-
tar-se com as informações mediadas pelos jornais. Passou a ser possí-
vel acompanhar decisões no Congresso ou na ALMG a partir de um
simples toque no controle remoto da tevê. A marca televisual chegou
para permear a dinâmica da política legislativa, não apenas exibindo
diariamente o Parlamento à sociedade, mas permitindo que fosse com-
putada e capitalizada pelos políticos e pelo telespectador.
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Com o advento dos canais de tevê legislativos, o Parlamento
não seria mais uma arena de acesso exclusivo a parlamentares, autori-
dades e jornalistas credenciados, já que foi posto ao alcance do olhar
do cidadão. Ampliou sua natureza pública, colocando-se ao alcance
do olhar da sociedade. A marca da comunicação eletrônica retiraria
do Parlamento brasileiro o caráter de espaço reservado aos eleitos e a
especialistas, mantido por décadas até o dia em que o primeiro canal
de tevê legislativo entrou no ar.

2. Atuando para o telespectador: a segunda constante sinali-
zada pela observação diz respeito a uma mudança de comportamen-
to dos atores do Poder Legislativo a partir da existência dos canais de
televisão. Conscientes da ação da câmera, os parlamentares adapta-
riam à realidade televisual suas tradicionais formas de atuação na tri-
buna, nos momentos de negociação, de uso da palavra ou do exercí -
cio do voto. A maior evidência desse novo comportamento, influen-
ciado por elementos trazidos pela televisão à rotina dos momentos
formais, apareceria no relacionamento entre os próprios parlamentares.

O trato cerimonioso de "vossas excelências", por exemplo, pas-
sou a ter uma dimensão ampliada pela marca do que é televisual,
deixando de ter um enfoque limitado ao interior do Parlamento. Os
políticos passaram a dirigir o discurso a um novo e, por vezes, mais
importante alvo, que se encontra do lado de fora das casas legislativas:
o telespectador. A câmera em ação operou no político a possibilidade
de pressentir o telespectador. Este, por sua vez, parece ter sido trazi-
do pela câmera para dentro dos plenários.

A câmera teria transformado o telespectador em um ator pre-
sente aos embates legislativos, mesmo que simbolicamente. Uma pre-
sença que não é física, mas mentalizada pelos parlamentares em seus
atos e falas. O telespectador parece ter ganhado, com a chegada desses
canais, um novo status: passou a interessar mais de perto a quem
protagoniza o Poder Legislativo. Assim, não é necessário que, ao discur-
sar, senador e deputado pronunciem literalmente: "Caro telespectador!"
Alguns até o fazem, como o senador Romeu Tuma (PFL /SP), na tarde
de 27 de setembro de 2001:

"Senhor presidente, senhores senadores, eu não vou me ater a discutir o
relatório, porque elejá foi lido por mim e pelo senador Jeifersún PereY. e é do
conhecimento de todos os senhores. Eu queria faer al;imas re/eréncias.
1\Tào vou fa?r nenhum tipo de defesa ou aci/sa(ào de ordem pessoal ao
senador Jader Barbalho pelas colocações desairosas e não correspondentes à
verdade a mcii respeito e a respeito do senador jeiferson Pere. Eu acredito
que isso fica para a análise dos telespectadores e dos senhores senadores.

A câmera em ação
operou no político
a possibilidade de
pressentir o
telespectador
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O senador referiu-se ao telespectador antes mesmo de falar
sobre os colegas. Com o tempo e a familiarização de senadores e
deputados com a presença da câmera no plenário, esse tipo de com-
portamento passou a estar implícito no agir e falar dos parlamentares.
O telespectador que acompanha a transmissão da tevê parlamentar
seria alguém cuja presença é sempre pressentida, sentida e computada
quando um parlamentar diz: "Mas, senhor presidente, sua excelência
precisa compreender que não podemos concordar!"

A câmera de televisão teria conseguido transformar a figura do
presidente ou dos colegas senadores e deputados em figuras de retó-
rica, nas quais o parlamentar apóia o discurso com a clara intenção de
dirigir-se ao telespectador. Essa ligação eletrônica, simbólica, entre
Parlamento e público de televisão se concretizaria nas mensagens en-
viadas pelos cidadãos ao 0800. Ela faria surgir nos parlamentares um
cuidado novo em relação à forma como a cena interna do Legislativo
pode ser vista do lado de fora pela sociedade, por esse telespectador
disperso geográfica, cultural e socialmente.

3. A construção do poder. Hannah Arendt afirma que "o
poder não pode ser armazenado e mantido em reserva para casos de
emergência, como instrumento de violência: só existe em sua
efetivação". O poder seria uma força que "existe entre os homens
quando eles agem )untos""'. Senado e ALMG nem sempre possuem
um mapa de forças fixo, assegurado de antemão. São constituídos
por forças políticas desiguais, algumas bancadas partidárias mais nu-
merosas e outras menores, e sempre por forças antagônicas - os que
são a favor e os que são contra o governo.

Esse quadro de forças parece ser sempre sensível ao interesse
momentâneo em pauta. As transmissões revelam que, ao equipar-se
com câmeras para comunicar o que faz à sociedade, o Parlamento
não teria conseguido evitar que o jogo político - ou pelo menos parte
dele - fosse revelado via tevê. A imagem disciplinada criada pelos canais
legislativos parece não ser suficiente para evitar que as estratégias de
ação política usadas no dia-a-dia sejam resguardadas das câmeras. O
corpns evidencia que as transmissões levam para fora do Parlamento
algumas das várias estratégias que os parlamentares usam no esforço
diário do exercício de seus mandatos, colocando-as ao alcance do
telespectador. A mais presente dessas estratégias é a negociação.

O Parlamento seria a arena institucionalizada na qual os diver-
sos segmentos sociais, os grupos organizados, as forças políticas se

ARENDT. .4 Com//cão [-Im,,ana. p212.



encontram, enfrentam-se e tomam decisões sobre o que será firmado
como norma para a sociedade. A negociação tem sido o caminho
para o entendimento e só pode acontecer por meio do diálogo e do
confronto de idéias. Sem o diálogo, não há possibilidade de negocia-
ção. É pela ação comunicativa que o homem alcança o entendimento,
acredita Jürgen Habermas. Entende-se como ação comunicativa a fala
utilizada como uma estratégia.

O Parlamento seria a evidência de que a negociação pode le-
var ao entendimento, pois reúne a representação popular para deci-
dir sobre temas que abrangem interesses tanto do cidadão como do
Estado. O Senado Federal brasileiro é composto por 81 senadores
"representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o
princípio majoritário"". Estados e Distrito Federal elegem, cada
um, três senadores com mandato de oito anos. Dez partidos estão
representados no Senado brasileiro no momento histórico recorta-
do por este estudo`. Já a Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais é formada por 77 deputados eleitos para mandatos de
quatro anos. No biênio 2001/2002, as negociações para delibera-
ções na ALMG envolveram a participação de 12 legendas"'.

As transmissões das sessões plenárias permitiriam ao
telespectador visualizar parte da interminável negociação que se dá no
Parlamento. Quando a busca do entendimento negociado chega ao
impasse, ou mesmo quando falha, revelam-se ao telespectador outras
estratégias políticas. Ficam expostos no vídeo da tevê artifícios como
a denúncia, a ameaça, a ironia, o rebaixamento e o elogio, para citar os
que foram encontrados com mais freqüência nas mais de sete horas
de transmissão aqui transcritas e analisadas.

Denunciar em nome da sociedade, sem medo de represália, é
prerrogativa de quem exerce mandato popular. Aqui, a câmera de
tevê parece ser vista como aliada por quem denuncia. O parlamentar
que não encontra guarida a uma idéia no plenário corre até a tribuna
para denunciar o fato ao telespectador. A denúncia como estratégia
do discurso político parece ganhar requintes de didatismo com auxí-
lio das câmeras e microfones de televisão.

Quando a denúncia incomoda, ganha fôlego, surge a ameaça.
O discurso de ameaça anda sempre próximo ao da denúncia. É o

BRASIL. Constituição, 1988. Artigo 46. p.33.
Em agosto de 2002 os seguintes partidos tinham representação no Senado Federal: PMDB: 23

senadores; PFL:18; PSD13:14; PT: 8; PTB:5; PDT:5; PSB: 3; PPS: 2; PPB: 2, e PL:l senador.

São estes os partidos representados na ALMG em agosto de 2002: PNÍDB: 13 deputados; PL: 10;
PSDB: 9; PTB: 9; PFL: 7; PDT: 6; PPB: 6; PT: 6; PSB: 5; PPS: 3; PSD: 2, e PMN: 1 deputado.
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momento em que a argumentação didática não faz mais efeito, for-
çando o ator a acirrar a estratégia. As transmissões podem revelar ao
telespectador os momentos em que a negociação política falha e cai
na vala da ameaça pessoal e física ou da ameaça política a grupos ou
projetos. Na transmissão do dia 27 de setembro de 2001, por exem-
plo, o telespectador pôde acompanhar, ao vivo, o momento em que
o senador investigado, Jader Barbalho, trocou o argumento racional
pela ameaça ao colega que relatou a investigação)60

Jader Barbalho: "... Para montar esta farsa, que, aliás, não deve ser
nova. Na época da ditadura, eu imagino o quanto se montava, nas dependências do
Dops,farsa para incriminarpreso político. Se em plena democracia sefa isso com
um senador da República, eu imagino o que deve ter sidofeito na opera cão Obam, na
operação Condor ou Condoi-"' (pronuncia acentuando primeiro como
paroxítona e depois como oxítona), entregando preso político na fronteira,
senhorpresidente. Eu imagino, sen/orpresidente, eu imagino, porque se é capa neste
momento... Eu não seipor que o senador Romeu Tuiiia está incomodado com o que eu
lê diendo!"

Tuma é mostrado em contraplano, enquanto se ouve em offo
presidente da comissão: "Senador Jader Barbalho, eu gostaria, senador Jader
Barbalho..."

Jader Barbalho (exaltado, falando ao mesmo tempo em que
falava o presidente): "Eu não citei o nome de vossa excelência, eu não citei, eu
não citei vossa excelência, senador!"

Romeu Tuma (em contraplano, longe do microfone, retrucan-
do, enquanto Jader segue falando nervoso): "Vossa excelência sabe bem
manobrar as palavras!"

J ader Barbalho: "Se vossa excelência lá se incluindo nisto, eu retiro,
retiro. Eu retiro!"

O presidente da Comissão: "Senador, senadorJaderBarbalho,pode me
ouvir, senador?Eugostaria... "(é mais uma vez interrompido porjader Barbalho).

Jader Barbalho: (mais exaltado ainda, dedo em riste em dire-
ção ao senador Romeu Tuma) 'Quem vaij'ulgar vossa excelência e eu - não
sei se brevemente - será Deus ou o diabo! Deus e o diabo!"

Romeu Tuma (em 0ff: "Isso eu espero!"

Na transcrição, adotou-se o critério de identificar por nome e partido político o parlamentar
enquadrado no vídeo no momento da fala, enquanto aqueles parlamentares não enquadra-
dos, mas cujas vozes foram captadas e emitidas ao vivo, foram identificados por off

61 Chamou-se de Operação Condor a conexão entre governos militares sul-americanos,
com apoio da CIA, nos anos 1970, quando se estima que 50 mil pessoas morreram, 400
mil foram presas e pelo menos quatro milhões se exilaram na América Latina. Sobre a
Operação Condor, ver: DURÁN, Cristina R. "As garras afiadas da operação Condor".
1 2,1ev Econômico, São Paulo, 14 Out. 2002. Caderno Eu e cultura, p. D6.
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Jader Barbalho: 'Deus e o diabo éque vão nosju/gar.'Deus e o diabo!"

Romeu Tuma: "Só Deus!"

Jader Barbalho: 'fNão sei! Deus e o diabo! Não sei se Deus ou o
diabo, quando vossa excelência forprestar contas lá. Prestar contas do presente
e do passado (dedo em riste para o senador Romeu Tuma de novo).
J\Té, issso! Eeeeehhh!]\Té, isso!E olha quepode lá breve isso! Pode lá breve!A
pa/ide de vossa excelência - certo?— lá indicando que é em breve isto."

Nas últimas palavras de jader Barbalho, corta-se para o sena-
dor Romeu Tuma, que se levanta na primeira fila e, de costas para a
câmera, deixa a sala onde a reunião acontecia.

A estratégia de intimidação se reforça quando, na tentativa de
barrar a instauração do processo contra jader, o senador João Alberto,
do PMDB, lembra aos colegas:

"..Daí, senhor presidente, que eil não quis assinar o relatório. (fazendo
não com a cabeça). Eu disse inclusive ao senador Romeui 1//Dia: Sena-
doi; por que nós vamos pedir a abertura de inquérito? Será que isto é
sangria desatada? Por que nós vamos deixar nosso couulpanhielro na berlinda?
Poderia ser isto com Jader .Barhalho ou com qualquer outro senador.' Eu
já /uii iiyustiado no passado! E eu não quero faer nyI/stia com uuiui-
qném! Assim como não quero assumir re.onsahihidade pelos outros...

O discurso dos parlamentares muitas vezes é marcado pela iro-
nia. Não se trata, porém, da ironia socrática, o modo de interrogar
pelo qual Sócrates levava o interlocutor a reconhecer a sua própria
ignorância. O que vemos aqui é aquela ironia em que se diz exatamen-
te o contrário do que se pensa ou do que se sente, com a clara inten-
ção de ser sarcástico e depreciar o outro ou a idéia por ele defendida.
O objeto de estudo revela, com freqüência, que a ameaça e a ironia
podem não ser estratégias suficientes para alcançar um determinado
fim. A desqualificação do outro como interlocutor confiável pode ser
uma arma na luta diária pelo poder no plenário, diante das câmeras.

Aqui, novamente as constantes identificadas se mesclam, sobre-
põem-se, mostrando que não podem acontecer de forma isolada.
Quando se busca desqualificar o outro, o objetivo parece ser também
o de atuar para o telespectador. Esse tipo de estratégia pode chegar a
extremos, quando bancadas 162 inteiras, diante de uma deliberação

(2 Bancada é o agrupamento organizado de deputados ou de senadores que pertencem a
uma mesma representação partidária. Na ALMG, são necessários, no mínimo, cinco
deputados para formar uma bancada, O Regimento Interno do Senado Federal não
utiliza o termo bancada e sim bloco parlamentar. Bancada, no entanto, é uma designa-
ção de domínio popular. Diz-se, por exemplo: bancada governista, bancada petista,
bancada evangélica, ou bancada da bola para se referir aos parlamentares que defendem
os interesses dos dirigentes dos times de futebol, e assim por diante.
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plenária da qual discordam, decidem desqualificar seus opositores e
mesmo o Senado Federal ou a Assembléia Legislativa perante o
telespectador.
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Exemplo disso aconteceu na reunião do Congresso Nacional
de 25 de setembro de 2001, quando parlamentares de oposição xin-
garam os governistas de "ladrões" durante a reunião transmitida pela
tevê. Na mesma proporção e agilidade, os parlamentares parecem
lançar mão do elogio como estratégia de ação em plenário. Elogia-se
para, logo à frente, revelar-se irônico, na tentativa de derrotar quem
há pouco era elogiado, como fez o deputado Arthur Virgílio (PSDB)
em relação à argumentação do senador José Eduardo Dutra (PT), na
tumultuada sessão do Congresso Nacional:

'fhu pego exatamente a parte final do discurso, sempre ilustre, do líder do
PT no Senado, para dier evidentemente que é uma sessão hicameral esta.
E, por ser bicameral, a conclusão da vota çào só se dá quando as duas
casas concluem. Isso é óbvio! Isso é acaciano, o prorio processo de votar-ão!
De qualquer modo, imaginando que há uma grande dfirença entre se criar
mecanismo que torne impossível a decisão do congresso e, ao mesmo tenzpo,
o reconhecimento de que a obstrucão é um direito legítimo, democrático, de que
geralmente se assegura a minoria e do qual, ás ve.es, até a niaíoria dele se
vale, porque ele é regimental, ele é constitucional - Eu lhe digo de maneira
milito serena, senhor presidente, que o meu entendimento é completamente
inverro ao do nobre líder do PT Pelas, pelo bom senso, pela discplina, pelo
respeito à autoridade constituída nesta Casa, eu me curvarzo de bom grado
a umparecer da comissão de Justica do Senado. Se este parecer viesse ao meu
socorro, viesse a meu favor, muito bem, ei, ficaria felk intelectualmente. Se,
por outro lado, ele viesse em socorro do líder do P7 eu a ele me curvaria, por
entender que esta Casa tem que ter regras fixas  e que, separa alguns o
casuísmo é o que e.pós aqui o deputado Ricarão.Barros, para mim, precisa-
mente, casuísmo é o que tentou colocar aqui e arraoar o nobre líder do
Partido dos Trabalhadores."

A câmera de tevê cumpriria, assim, a função de amplificar essas
estratégias, na medida em que as leva para fora do plenário e faz com
que sejam compartilhadas pelo público telespectador. Pode-se afir-
mar que a comunicação via tevê representa a possibilidade de aproxi-
mar o cidadão de urna realidade que nem sempre está ao seu alcance:
o revezamento de estratégias que alimenta, constrói e efetiva o poder
no interior dos legislativos.

4. A pedagogia da democracia: em um primeiro momento,
poderia parecer difícil compreender as transmissões televisivas do ri-
tual de discussão e deliberação que se dá no Poder Legislativo, pelo
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desconhecimento que a maioria dos cidadãos tem em relação às re-
gras de funcionamento do Senado e da ALMG. Mas a observação
do corpus apontaria para uma evidência: o rotineiro ato de comunicar
à sociedade, via televisão, o desenrolar da agenda do Legislativo pode
possibilitar o surgimento de um processo de familiarização do cida-
dão com os mecanismos que movem esse poder. Mas isso não é algo
que se dá de um dia para o outro: vem sendo construído, aos poucos,
ao longo de menos de uma década de existência dos dois canais.
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Essa familiarização com o poder se daria porque a televisão
abre uma porta para o interior do Parlamento, pela qual os elementos
da ação política passam a saltar diante dos olhos do cidadão. Ao lon-
go de 50 anos de existência no Brasil, a televisão conseguiu calcar na
sociedade o arraigado hábito de se ver e sentir como telespectadora.
Acostumado aos códigos televisivos, o telespectador brasileiro, diante
desses canais, mostra-se à vontade com o meio, exercitando, frente ao
Parlamento, a costumeira prática de assistir a tevê.

As mensagens do serviço 0800 do Senado sinalizam a existência
de um telespectador que se mostra totalmente familiarizado com o ca-
nal legislativo, seja questionando falas textuais dos parlamentares, seja
buscando interferir na programação do canal, propondo temas para
debate ou apenas reclamando de dificuldades técnicas e da má recep-
ção de imagens ou de áudio. As transmissões dos canais legislativos não
estariam condenadas à condição de uma "chatice" política no vídeo da
tevê, mas apontariam para a possibilidade de alimentar necessidades de
informação e/ou de envolvimento com a realidade do Parlamento bra-
sileiro que uma parcela de telespectadores parece ter.

As regras do debate e dos instantes de deliberação proporcio-
nariam momentos em que a discussão no interior do Parlamento ga-
nha tons explicativos que chegam a ser didáticos sob dois aspectos:
revelam as regras das deliberações e, ao mesmo tempo, exibem posi-
ções e interesses em jogo na arena política. Isso acontece obrigato-
riamente na leitura da ordem do dia, quando o parlamentar que secre-
taria a mesa diretora é encarregado de anunciar ao microfone os con-
teúdos dos projetos de lei a- serem examinados na reunião. Pode surgir
a qualquer instante da sessão, durante a fala isolada de um parlamen-
tar, ou pode se estender por reuniões inteiras, como aconteceu no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou na reunião do Congres-
so Nacional do dia 25 de setembro de 2001.

A primeira transformou-se em aula na medida em que expôs,
passo a passo, com as análises dos diversos parlamentares, os resulta-
dos da investigação sobre o caso Jader Barbalho. Já a reunião do
Congresso Nacional teria sido didática, pois, a cada fala de um depu-
tado de oposição e de um aliado do governo, dois pontos de vista

Essa familiarização
com o poder se
daria porque a
televisão abre uma
porta para o
interior do
Parlamento
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antagônicos sobre a melhor opção para o uso do recurso público
destinado à informatização de escolas e rede de saúde foram se cons-
truindo no vídeo, frente ao telespectador.

As transmissões revelariam o aspecto pedagógico da prática
democrática, não como telecursos sobre o Parlamento, mas oferecen-
do ao telespectador a oportunidade de construir uma leitura própria
do que acontece no interior desses legislativos. Uma leitura que pode-
ria não ser exatamente aquela que o telespectador iria encontrar no
jornal ou no telejornal diário. O aspecto que pode fortalecer a prática
democrática está na possibilidade de tornar o telespectador apto a
fazer usos particulares ou coletivos da informação política em sua
vida cotidiana, ao processar e apropriar-se, via tevê, dos conteúdos
em debate no Parlamento.

S. A politização do "mundo da vida": ao lançar-se na ação
comunicativa de operar um canal de televisão, o Parlamento
disponibilizou um recurso tecnológico de comunicação não apenas
para si, mas também para a sociedade, na medida em que perdeu a
privacidade, já que sua vida interna foi estampada em conteúdos exi-
bidos pela tevê. Imagens, discursos, estratégias e deliberações políti-
cas transmitidas passaram também a ser de domínio do telespectador,
portanto, do público. Na medida do interesse desse público, isso teria
permitido o surgimento de uma nova relação que extrapolaria o raio
Parlamento! cidadão.

A interação mediatizada Parlamento/cidadão/Parlamento não
acontece de forma isolada. Seria um processo mediático que pulsa no
decorrer da vida em sociedade e vai se mesclando à rotina dos cida-
dãos e dos parlamentares. O cidadão - aquele telespectador pressen-
tido pelo parlamentar em plenário - passaria, por sua vez, a ver no

O cidadão passaria canal de tevê um caminho para se aproximar de um espaço físico de
a ver no canal de poder (Senado Federal ou Assembléia Legislativa do Estado de Minas

tevê um caminho Gerais) que pode não lhe ser acessível geográfica e/ou fisicamente no

para se aproximar dia-a-dia. Aos poucos e pela ação de cidadãos e grupos diversos,
.	 .	.estaria sendo possível visualizar uma nova interaçao. E o que Jose

de um espaço físico Luiz Braga define como ínreração socíalmediatizada. Nesse con-
de poder texto gerado pelas tevês legislativas, "uma parcela significativa dasfa-

Ias e da escuta em circulação não são diretas, nem recíprocas, nem
imediatamente dialógicas" 163 . Esses canais estariam proporcionando
uma "produção objetivada e durável, que viabiliza uma comunicação
diferida no tempo e no espaço e permite a ampliação numérica e a

" BRAGA. 1nteroào e Recepçao, p.118.



95

diversificação dos interlocutores""' , característica fundamental do que
Braga formula como interação social mediatizada.

Nessa interação, José Luiz Braga recomenda que se observe:
"O que passa a importar mais são antes 'pessoas e grupos' interagindo
em torno de 'produtos' que possam ser percebidos como disponibi-
lidades sociais""'. As mensagens recebidas pelo serviço 0800 do
Senado e o material publicado pela mídia impressa sobre os canais de
tevê do Parlamento apontam no sentido de que o processo descrito
por Braga teria surgido a partir da ação comunicativa das tevês
legislativas.

Telespectadores e/ou grupos têm reagido de diversas formas
àquilo que assistem nos canais legislativos. As mensagens do 0800 de-
monstram a existência de um telespectador disposto a remeter aos
parlamentares opiniões e protestos e a interferir na programação e
na pauta da TV Senado, a ponto de conseguir um espaço dedicado a
ele na grade do canal. Já as matérias publicadas pela mídia impressa
demonstram que um canal como o do Senado se tornou alvo de
interesse de diversos segmentos sociais. A partir das emissões do ca-
nal, artigos de jornais, opiniões de telespectadores e leitores estariam
gerando na mídia impressa e na internet uma ampliação do debate
público em torno dos temas em pauta no Parlamento brasileiro.

4.3 "A Nação tem que saber?"

Na noite de 25 de setembro de 2001, a TV Senado transmitiu
ao vivo para o País a reunião do Congresso Nacional que analisou
uma emenda proposta pelo Poder Executivo à lei que regulamenta o
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações FUST).
Reproduzimos a seguir ô trecho final da reunião:

Deputado Inocêncio de Oliveira (líder do PFL/PE): "Creio,
senhorpresidente, que, para definir esta questão de ordem, o nobre deputado Sérgio
Miranda teria que esperar o resultado da votarão. A votação não foi concluída
ainda. Vossa excelência ainda não concluiu a votacão da matéria. E votar os desta-
ques comparecer contrário do relator e em seguida levantar a questão de ordem se
vossa excelência vai dar ou não oprao regimental de 24 horas. Fora disso, senhor
presidente, seria procrastinarpara que o interstício de uma hora nãofosse utili.ado
para votação de tão importante matéria. Por isso, eu acredito que cada questão de
ordem deve serjèita no momento prorio e não faendo hipótese sobre o que vai se
faer lá nafrente, que não se definiu se a votação foi ou não concluída."

'(4 BRAGA. Ijiteracão e Receptão, p.l 19.

' BRAGA. Jo/eracão e Recepào, p120.
Deputado Sérgio Miranda (PCdoB/MG), ao microfone do plenário do Congresso Na-
cional, em 25 de setembro de 2001.
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Presidente, senador Ramez Tebet (PMDB) 117 (Ouve-se a
voz cio assessor dizendo ao presidente que é preciso votar para de-
pois se questionar): 'E, eu acho que primeiro tem que votar para depois
decidir esta questão de ordem."

	

"Vossa excelência	Deputado Sérgio Miranda (PCdoB/MG): "Sen/orpresidente, eu

não terá, senhor estou lendo especficamente o artigo 51. É claro que houve alterações de plenário,

presidente' então o artigo 51 manda que, antes que a redação final seja dada pela comissão

sinceramente, de 
Mista (leva a mão espalmada ao peito), nós devemos, senhorpresidente... a

	

-	 -	-

	

redaçaofi nal nao pode ser votada, porque a Comissão Mista e que vai ter antes de
rasgar o elaborar a redação final. É o que lá escrito no Regimento. É a letra do Regimento!

	

Regimento!"	 - Não precisa de inteipretação!"

0ff: "Senhorpresidente, as questões de ordem sobre a redação final deve-
rão sei-feitas no momento da votação da redação final e nós vamos emitir as
manifestações dos líderes sobre isso, mas no momento em que chegarmos ao momento
da redacão finaL"

Deputado Sérgio Miranda: " 17ossa excelência não terá, senhor
presidente, sinceramente, de rasgar o Regimento! O Regimento diz, objetivamente,
havendo alteração e houve alteração. Foi votada a alteração, a redação final tem de
ser dada pela Comissão Mista. E isso que di. o artigo 51, senhorpresidente!"

Presidente: 'Mas, ilustre deputado, o senhor não acha que nós temos
que primeiro votar tudo, para depois ver..."

Deputado Sérgio Miranda: "Não, porque a redaçàofinalnào pode
ser votada nesta sessão!"

Presidente: "Nós lemos que vota,; para depois votar a redaçãofinal..."

Deputado Sérgio Miranda: 'Não, senhorpresidente, a redaçãofi-
nal não pode ser votada! O ai-tigo 51 di que a redação final será dada pela
Comissão Mista!A redação final não existe! Ela tem que ser elaborada pela
comissão Mista!"

0ff: "Senhorpresidente, senhorpresidente!I\Ta condição de relator, que-
ria prestar um esclarecimento ao nobre deputado Sérgio Miranda, um dosdeputa-
dos que eu mais respeito nesta Casa e na Comissão de Orçamento. O que eu
entendo é que nós devemos votar o meu relatório até ofinal, senhorpresidente. Nós
devemos votar agora os destaques que eu não acolhi. Votado todo o relatório, ai

Foi a primeira sessão do Congresso Nacional sob a presidência de Ramez Tebet (PMDB),
senador pelo Mato Grosso do Sul, que acabava de assumir com a renúncia de jader
Barbalho (PMDB). Jader renunciou depois que o Conselho de Ética do Senado decidiu
abrir processo de investigação sobre o envolvimento dele no desvio de dinheiro do
Banco Estadual do Pará. Rarnez Tebet, aliado dejader, obteve um placar apertado para
chegar à presidência do Senado. Dos 75 senadores presentes ao plenário, 41 votaram em
Tebet, enquanto os outros 34 votaram em branco ou anularam.



sim as questões de ordem deverão ser dirimidas por vossa excelência, senhorpresi-
dente!"

Deputado Inocêncio de Oliveira: 'Tela ordem, presidente, pela
ordem! O problema..."

Presidente: "Os destaques áforam votados!"
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Deputado Inocêncio de Oliveira: "...os destaques comparecer a
J2ivov Faltam ospareceres contrários. Aí nós rejeitaremos. Então, az vossa excelên-
cia vai decidir. Eu queria ler oparágrafo segundo, senhorpresidente, do artigo 51,
cujo.. . " (interrompido)

Presidente: 'As emendas depare cer contrário não são votadas, gente! É isso
que nósprecisamos entende,'As emendas de parecer contrário não serão votadas!"

Deputado Inocêncio de Oliveira: 'Tá certo!Agora, parágrafo
segundo. Senhorpresidente, eu queria ... o artigo 51 quefoi citado: será dispensa-
da a redaào final se o projeto for aprovado sem emendas ou em substitutivo
integral! Este projeto é o substitutivo integral do relator Santos Filho, aprovado
na Comissão Mista! Não tem raão de ir mais à redação final!"

0ff: 'Tem emendas!Acabamos de votar destaques! Os quatro destaques!"

Ouvem-se muitas vozes falando ao mesmo tempo no plenário.

Presidente: "Senhores senadores! Senhores deputados!À mesa está em
condições de decidir. Lembro que o artigo 51jáfoi lido. O parágrafo primeiro dizj
apresentada à Mesa, a redacão final será lida e imediatamente submetida à discus-
são e votação. Será dispensada a redaçõo final se o projeto for aprovado sem
emendas ou em substitutivo integral e o texto considerado em condições de ser
definitivamente aceito."

Deputado Sérgio Miranda: "Foram aprovadas quatro emendas,
senhorpresidente!"

Deputado Inocêncio de Oliveira: 'Mas que foram consideradas
no substitutivo apresentado!"

Deputado Sérgio Miranda: 'Não foram consideradas! Foram apro-
vadas como destaques, senhorpresidente! Como destaques, senhorpresidente!Aca-
bamos de votar destaques. Vossa excelência não reconhece que nós votamos desta-
ques?"

0ff: 'E que nàofaiamparte do substitutivo, deputado Sérgio Miranda!"

Deputado Sérgio Miranda: "Claro!"

0ff: "Senhorpresidente, a Casa tem por tradicão..."

Deputado Sérgio Miranda: "Senhorpresidente, a redação final está
apresentada em que documento para ser votada?"

"Pela ordem,
presidente, pela
ordem!"



"Ele não pode!
Não pode fazer

isso! Não pode!"

Presidente: "Olha, tudo é de conhecimento doplenáiio. O relatorjá deu o seu
parecere eu vou colocar em votacão a redacãofinal!"

0ff: "Muito bem, senhorpresidente!"

0ff: "O governo vota sim, senhorpresidente!"

Aumentam o volume e a quantidade de vozes no plenário. Todos pare-
cem falar ao mesmo tempo enquanto a câmera se mantém fixa, exibindo a mesa
da presidência em plano geral. Não mostra a confusão do plenário.

Presidente: "Votacão na Câmara!"

0ff: 'PFL sim, senhorpresidente!"

0ff: "O governo vota sim, senhorp residente!"

0ff: "Vossa excelência está rasgando o Regimento, senhorpresidente!"

Presidente: "Os senhores deputados que o aprovanipermaneam como
se encontram!"

A fala do presidente é abafada pelo alarido que toma conta do
plenário. A câmera faz o primeiro enquadramento geral desde que a
confusão se instalou. Todos falam ao mesmo tempo.

Deputado Sérgio Miranda: "Vossa excelência está rasgando o Re-
gimento na sua primeira sessão! (Já aos gritos no microfone do plenário.)
Vossa excelência acabou de ler!"

0ff: "Presidente! Presidente! Opedido de venficafào! O pedido de verificacão
já tem uma hora!Já tem uma hora!" (Aos gritos no microfone.)

Presidente: 'Aprovada!" (O presidente fala em meio à confu-
são geral. Quase não se ouve a voz dele ao microfone da mesa..) Apro-
vado o substitutivo. Fica rejeitado oprojeto. A matéria vai á sanção!" (Quase
não se escuta o que o presidente fala, tamanha é a gritaria no plenário.)

0ff: 'Ele não pode! Não pode fazer isso! Não pode!"

0ff: 'Presidente! Senhorpresidente! O pedido de verificação! (Aos gri-
tos.) Já tinha unia hora!Já tinha uma hora do pedido quando vossa excelência
acolheu a questão de ordem. Deu sua decisão. Vossa excelência disse: no interstício
de unia hora do pedido de verifica-,cão. Já tem uma hora, senhorpresidente, e tá
gravado. Pode pegar as notas taquigraficas! Vossa excelência, ao anunciar a sua
decisão sobre a questão de ordem,foi muito claro! Que era unia hora do pedido de
verificação". Ejá tem uma hora! Opedidojá tem uma hora!"

Trata-se de verificação de qnoriim para saber se o número de parlamentares presente no
plenário está de acordo com o número mínimo exigido  pelo Regimento Interno para
votação e aprovação de um determinado projeto de lei. Nesse caso, o pedido de
verificação foi usado como estratégia de obstrução, numa tentativa da oposição de
impedir a votação naquele momento.
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0ff: "Isso é um absurdo, presidente! É uma veigonha pra casa!"

Deputados Virgílio Guimarães (PT/MG) e Dr. Rosinha
(PT/PR): 'já tem uma hora! Opedidojá tem uma hora! (Gritando juntos
ao microfone e apontando para o relógio do plenário.) Já tem uma
hora! Pode pegar a gravação da sua decisão! Vossa exceléncia falou: uma hora do
pedido de versficaçào. E o pedido de verificação  no Senado já correu há mais de
uma hora!

Deputado Inocêncio de Oliveira: ' 'Nào,presidente, terminou às 8h20
a votacào, 81245 mais 25 minutos! Oóóh! Ainda tem tempo, mais 35 minutos!
I"iií/io, vamos colocar as coisas corretas!"

Presidente: "Senhores deputados e senhores senadores!"

0ff: "Presidente! Eufi uma questão de ordem. O senhor não respondeu
à minha questão de ordem. Qual a resposta à minha questão de ordem?"	"Não vai continuar

Presidente: !4 matéria tá encerrada, eminente deputado."

0ff: 'Não! Eufi uma questão de ordem! Senhorpresidente, eufi. uma
questão de ordem antes da votação. Não vai continuar esta sessão! Eles querem
aprovar na marra!Estão aprovando na marra! Parapoder/a er a maior roubalheira!
E roubo! Tão aprovando na marrapara a corrupção! (A câmera continua fixa na
mesa da presidência e não mostra a confusão no plenário. A voz em
destaque é do deputado Sérgio Miranda, mas ao mesmo tempo são ou-
vidos vários pedidos de 'Pela ordem!'.) Epara garantira eleição no ano que
vem! Estào roubando! Metendo a mào!A Nação tem que saber que estão roubando!
Metendo a mào!Estão metendo a mão! (Finalmente, o deputado Sérgio Miranda
é mostrado no vídeo. Agarrado ao microfone, brandindo o Regimento
Interno para o alto, com a mão esquerda.) Tão metendo a mão!E a campanha
do ano que vem! Tão metendo ainão, senhorpresidente! Tão roubando opovo brasileiro!
Não me dirio ao presidente. E roubo ao povo!"

Gritaria e confusão geral no plenário. Naquele momento, todos
falam aos berros e ao mesmo tempo. Os gritos denunciam o projeto
como roubo e acusam seu autor de ladrão do povo.

0ff: "Senhor presidente! Senhorpresidente, pela ordem, senhorp resi-
dente!"

0ff: 'Assim não dá!"

Presidente: "Suspendo a sessão por de por cinco minutos, por gentiíe-
a!Está suspensa a sessão por cinco minutos!"

Câmera fixa na mesa da presidência. Ouve-se o áudio que vem
do plenário, onde se ouvem gritos de: "Fujão! Fujão!" Som de alga-
zarra geral. Entra no ar a vinheta da TV Senado e, em seguida, um
anúncio institucional do 0800 612211 convidando o telespectador a
telefonar para o Senado e opinar sobre a programação da tevê.

esta sessão!
Eles querem
aprovar na
marra!"



O tumultuado momento transmitido pela TV Senado ilustra a di-
versidade de informações oferecidas ao telespectador. Nessa sessão especí-
fica do Congresso Nacional, o que primeiro chama a atenção é o fato de os
parlamentares de oposição terem literalmente recorrido ao grito, na falta de
algum outro instrumento de ação política que garantisse a equiparação de
forças no plenário. Diante da iminência da votação final do substitutivo,
sem ter como manter a discussão por mais tempo, a oposição "gritou"
pelo povo brasileiro como testemunha do que acontecia.

A natureza da exibição ao vivo na televisão proporcionaria es-
paço para o inesperado, para o surgimento do que não estava combi-
nado. Na certeza de que a marca do acesso eletrônico é um elemento
presente no plenário, o deputado Sérgio Miranda foi buscar do lado
de fora um último argumento para tentar ser ouvido no interior do
Congresso: '4 Nacào tem que saber que estão roubando! Não me dirijo ao
presidente. E roubo aopovo!' esbravejou o deputado, contando com o
fato de que o plenário, naquele momento, não era uma ilha isolada,
mas estava sendo visto por um público que, em diversos pontos do
País, recebia o que as câmeras do Congresso captavam e exibiam.

A cena pode ser considerada quase uma ação pedagógica às
avessas, na medida em que a televisão exibiu uma arena na qual impe-
rou a desigualdade de forças políticas e de vozes, a falta de diálogo e
de entendimento, práticas bem distantes daquelas idealizadas como
democráticas. O que o cidadão viu pela televisão foi a oposição ape-
lando para o berro, enquanto a presidência do Congresso Nacional
fez valer sua autoridade, colocando um projeto em votação sob pro-
testo e encerrando a sessão deliberativa de forma totalmente
atabalhoada, como se quisesse que aquilo não fosse visto.

Em maio de 2001, quando assistiu pela TV Senado aos depoi-
mentos da investigação sobre a "violação do painel eletrônicoiti, o

Em 26 de junho de 2000, o mandato do então senador Luiz Estevão PMDB/DF) foi
cassado pelo Senado por falta de decoro parlamentar, por 52 votos a favor, 18 contra
e 10 abstenções. Estevão foi acusado pela CPI do Judiciário pelo desvio de verba
federal na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Essa foi a primeira cassação
de um senador por falta de decoro parlamentar. Em fevereiro de 2001, a revista Isto é
publicou matéria informando que, em conversa com procuradores da República, o ex-
presidente do Senado Federal, Antônio Carlos Magalhães, teria dito possuir uma lista
dos votos da sessão secreta que cassou Luiz Estevão. O Partido dos Trabalhadores
pediu a instalação de urna CPI para averiguar o fato. As investigações revelaram que o
então presidente do Senado havia ordenado ao líder do governo, senadorJosé Roberto
Arruda, que orientasse a diretora do Prodasen, Regina Borges, a extrair uma cópia com
os votos registrados secretamente no painel eletrônico. O caso ficou conhecido como a
"violação do painel", dominou a cobertura política da época de forma maciça e culmi-
nou com as renúncias dos senadores Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda.
Os dois senadores renunciaram aos mandatos corno estratégia para fugir à cassação por
falta de decoro parlamentar, tal como havia ocorrido com Luiz Estevão, um ano antes.
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escritor Ignácio de Loyola Brandão comentou com os leitores do
jornal O Estado de S. Paulo:

"A4uito bem. No Brasil, agora, precisamos dançar para suportar o esgoto
que desce do Senado para dentro de nossas casas, pelos telOmais e pela
Ti" Senado. Agora, todo nuindo está vendo os depoimentos dos mentirosos
pela TV Senado. Inacreditável. Àquela emissora, de uma chatice
inominável, de repente ganha índices no Ibope que alegratiani os que vivem
na dependéncia das pesquisas. Maníaco em pesquisa não é contraventor?
Afinal, é vício que deixa as pessoas maluqmnhas, transtornadas, fora de
si. Deviam proibir crianças e Jovens de assistirem aos depoimentos. Ver
Arruda e A ('AÍ mentindo, desconversando, burlando, falsificando fatos,
contando patranhas, se enrolando na mistificação e empii/haçào, é ma//
espetáculo, qfronta a sensibilidade e a inteligéncia. Estamos chegando à
verdade através da mentira. "170

Com um texto indignado, o escritor confirmou a conexão ele-
trônica que a televisão viabilizava entre o Parlamento e o mundo do
cidadão. E mais: mostrou o quanto essa ligação contribui para que o
eleitor se informe sobre o Legislativo, mesmo que de uma forma às
avessas, pelo "mau espetáculo". "Estamos chegando à verdade atra-
vés da mentira", constatou Ignácio de Loyola.

Ainda que submetida às regras de enquadramento criadas pe-
los parlamentos, a câmera deixa escapar para o telespectador tanto
os gritos dos parlamentares de oposição como a autoridade que
quer aprovar o projeto do governo a qualquer custo ou a verdade
que demora mas acaba por aparecer. No caso da sessão do Con-
gresso Nacional, o cidadão pôde constatar que a representação po-
pular pode acabar centralizada nas mãos dos líderes partidários, re-
sumido-se a um ato em que o voto unitário do parlamentar cede
lugar ao voto de liderança. Pôde ainda perceber, naquela reunião
plenária, um jogo em que muitos estão presentes, mas poucos têm
poder efetivo de voz e voto. A falta de agilidade imposta à câmera
pela imagem disciplinada pode ser entendida como algo que incomo-
da, dificulta, mas parece não obter êxito efetivo em sonegar infor-
mação audiovisual.

Nem sempre as transmissões exibem uma pedagogia fazendo
uso do mau espetáculo. Ainda que isso aconteça, as imagens mostram
que os parlamentares passaram a agir sob a lógica da visibilidade. Na
sessão da ALMG de 20 de março de 2002, quando os deputados vota-

BRANDÃO, Ignácio de Lovola. No limite: o sucesso da TV Senado, O Estado de 5. Paulo.

4 Maio 2001: [on linel. Disponível na internet via Gopher: http://
observatoriodaimprensa.com.br. 20 Set. 2002.
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ram em segundo turno o projeto de lei complementar que modificou o
sistema de previdência e assistência estadual, alguns parlamentares che-
garam a ser pragmáticos quanto à visibilidade criada pela televisão. O
deputado Carlos Pimenta (PDT) informou pelo microfone aos cole-
gas: "Eu acabo de receber uni de Montes Claros. Os vereadores me
informaram  que lá e em outras cidades de Minas Gerais acontece uma verdadeira
vigília. I/igília de professores, vigília de trabalhadores da área educacional acompa-
nhando atentamente o que se desenrola neste plenário. "A certeza de que pode-
riam estar sendo observados parecia influenciar a posição dos deputa-
dos naquela votação.

Mesmo que a transmissão ao vivo dos trabalhos legislativos possa
ser considerada "engessada", por exibir uma imagem disciplinada,
não deve ser entendida como uma cena manipulada ou censurada. A
transmissão ao vivo impossibilita o controle absoluto do Poder
Legislativo sobre os fatos por ele protagonizados. A cena viva em
andamento no plenário, em qualquer dia ou votação, pode transpor
os limites físicos do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa
e chegar às casas dos cidadãos em diversos pontos do País ou do
Estado.

A marca do acesso eletrônico permearia não apenas os atos e falas
dos parlamentares em plenário. A possibilidade de acompanhar pela tele-
visão, ao vivo, as sessões legislativas passou a ser considerada um referencial
significativo por diversos setores sociais.

-4 representação, transmitida ao vivo pela TI7 Senado, revestiu-se da
gravidade solene e pesado do último ato, com a fala de despedida do ator
principal do enredo, desmascarado com a cobrança dos seus desvios do
passado, que pareciam soterrados com o sucesso nos negócios e o êxito na
carreiro política. "177

Assim o jornalista Villas-Bôas Corrêa abriu sua coluna de polí-
tica no Jornal do Brasil em 16 de agosto de 2001, ao analisar o ato de
renúncia do senador Jader Barbalho à presidência do Senado. 112 E
prosseguiu, dando sua versão ao leitor:

CORRÊA, \'illas-Bôas. Últimas palavras. Jornal do Brasil. 16 Agosto 2001: ion linel
Disponível na internet via Gopher: http://jbonhne.terra.com.br/papel/colunas/villas/
2001/8/1 6/jorcovil. j0 Mar. 2002.

12 O senador jader Barbalho (PMBD/PA) licenciou-se da presidência do Senado e, em 15
de agosto de 2001, renunciou ao cargo por força das denúncias deter-se beneficiado de
dinheiro desviado do Banpará. Ao renunciar, evitou a cassação e a inelegibilidade por
Oito anos.
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"O Senado perdeu o pudor do constrangimento. Compareceu em massa
para goar o e.etáculo, na mais abdica indiferença.  Sei7i participar da
peca, sem emoção. ]\a friea dos que sabem que estão assistindo a uma
farsa, que vale a pena acompanhar com o rabo de olho espiando para o
próprio umb .go. Ninguém se livra dos salpicos.
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Visto de perto por Villas-Bôas e analisado como uma "farsa"
que deixou o plenário do Senado no "mais soturno silêncio", o fato
ganhou, no julgamento do próprio jornalista, a qualidade de ter sido
"transmitido ao vivo pela TV Senado", dimensão que ele fez questão
de lembrar a seus leitores. Com freqüência, leitores de jornais e revis-
tas têm sido levados a conhecer fatos que ganharam visibilidade pela
TV Senado ou que tiveram alguma interação patrocinada por suas
câmeras. Em outubro de 2002, a jornalista Dora Kramer recorreu a
uma transmissão da TV Senado para comprovar aos leitores de sua
coluna uma informação que considerou relevante sobre a declaração
de um político flagrado em contradição:

"O hábito de adaptar os Já/os às circunstâncias, milito em voga nesta
campanha eleitoral, pelo visto é contagioso e sem compromissos partidários.
Dia desses, falando a empresários no Rio, o vice de Lei/a, senador José
Alenca,; disse que foi convidado, duas vees, para ser ministro de Fernando
Henrique Cardoso e que recusou por 'discordar da insensibilidade desse
governo com o Brasil real' .T\Tào é verdade. Ano passado, em sessão, do
Senado, José Alencar revelou que havia sido sondado e que ficaria miei/o
honrado e orgulhoso se o convite Jvise confirmado. A cena foi transmitida
Pela TV Senado.

Ao relatar o isolamento político do ex-presidente da República
José Sarney (eleito senador pelo Estado do Amapá) quando completou
72 anos de idade - na mesma época cm que a filha, Roseana Sarnev175,
desistira de candidatar-se à Presidência da República—, o Jornal do Brasil
novamente lembrou a seus leitores a possibilidade de acompanhar o
Senado pela via eletrônica.

CORRÊA, \Tillas-Bôas. Últimas palavras. Jornal do Brasil. 16 Agosto 2001: [on linel
Disponível na internet via Gopber: http://jbonbne.terra.com.br/papel/colunas/ i,,i`//as/
2001/8/16/jorcovil. 1° Mar. 2002.

174 KRAMER, Dora. Antes tarde que mais tarde. Jornal do Brasil. 22 Out. 2002: [on limei
Disponível na internet via Gopher: http;//jbonline.terra.com.br/coisas  da política/.
22 Out. 2002.
A ex-governadora do Estado do Maranhão Roseana Sarney foi forçada a renunciar à
candidatura à Presidência da República pelo PFL (Partido da Frente Liberal), na
eleição de 2002, após o escândalo em que a Polícia Federal, sob ordem do Ministério
Público, apreendeu na sede da Lunus Serviços e Participações, empresa de propriedade
da governadora, cerca de um milhão de reais sem origem comprovada e esclarecida. A
operação ocorreu em março de 2002, quando Roseana era apontada pelos institutos de
pesquisa como líder nas intenções de voto para presidente da República.
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"O ex-presidente sequer presenciou as homenagens prestadas ontem na
tribuna do Senado pelo colega Gilvam Boiges ('PMDB/AP). "Devemos
a ele (Sarnej) a criação do ambiente político institucional que proporcionou
o surgimento deste Brasil cheio de esperança e vontade de viver uma nova
fase de prosperidade discursou Boiges. Sarney acompanhou o discurso e os
apartes pela TI7 Senado. "

Ainda na cobertura jornalística das denúncias contra Roseana
Sarnev, a TV Senado foi lembrada mais de uma vez. Em 20 de março
de 2002, uma reportagem sobre a ida do diretor—geral da Polícia
Federal, delegado Agílio Monteiro Filho, à Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado para explicar a operação de busca e apreensão
de dinheiro na empresa da ex-governadora, oJB voltou a citar a TV
Senado. Dessa vez, informando o leitor sobre as possibilidades estra-
tégicas da visibilidade oferecida pelo canal:

"O delegado planeja negar as versões de que houve particz»ção do Palácio
do Planalto na operação e vaamento de in/or,uações para prejudicar a
candidata do PFL à Presidência da República. O vice-líder do governo no
.Senado, Romero jucá requereu que a audiência seja pública. Para
livrar-se das acusacões de espionagem com interesses eleitorais, interessa ao
Palácio do Planalto a transmissão dos depoimen/os pela TU Senado. "

A qualidade de permitir acesso ao vivo mudaria a condição
dos plenários do Senado e da ALMG, passando a influenciar sensivel-
mente não apenas o dia-a-dia dos parlamentares, mas também o co-
tidiano do cidadão, que aos poucos se tornou telespectador do canal.
Em 2001, a revista Isto éressaltou a atenção dada pela população nas
ruas de São Paulo à transmissão, pela TV Senado, do depoimento
do então senador Antônio Carlos Magalhães. A legenda redigida
para a foto associava a mediação televisiva ao interesse pelo escân-
dalo político: "Em São Paulo, o povo de olho na telinha: campeão
de audiência." °5

Diante disso, o acesso ao Parlamento via televisão pode ser en-
tendido como uma inovação que teria modificado a relação desse po-
der com a sociedade, pois estaria incidindo de maneira positiva no grau
de accountabiliy, tão necessário ao processo democrático, como foi

MARQUES, Hugo. Sarnev faz 72 anos em silêncio. Jornal do Brasil 24 Abr. 2002: [on
linel. Disponível na internet via Gopher: http://jbonline.terra.com.br/papel/brasil/ .
10 maio 2002.
MARQUES, Hugo. PF explica operação. Jornal do Brasil. 20 Mar. 2002: [on linel.
Disponível na internet via Gopher: http://jbonline.terra.com.br . 10 Maio 2002.

MEIRELES, Andrei; ABDALA, Isabela e PEDROSA, Mino. De volta pra casa. Revista
]sio í número 1648. 2 Maio 2001: [onhinel.Disponível na internet via Gopher:
www.terra.com.br/istoe/1648 /política/   1648. 03 Mar. 2002.
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apontado no primeiro capítulo deste estudo. À medida que o canal
legislativo expõe para a sociedade a cena interna do Parlamento e atrai
a atenção de cidadãos e/ou de grupos sociais e da mídia, ele garante
aos parlamentares espaço na esfera de visibilidade pública ao mesmo
tempo em que proporciona à sociedade novas bases de informação e
de acompanhamento das atividades legislativas. A informação
divulgada pelo canal parlamentar seria um instrumento do qual a so-
ciedade pode fazer uso para cobrar de parlamentares e de instituições
legislativas o direito de ser ouvida no agendamento de temas e de
influir nas decisões.
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4.4 "Para a análise dos telespectadores"179

Em entrevista à revista Isto é, em maio de 2001, o então diretor
da TV Senado, Aluízio Oliveira, revelou:

4 prese/za das três cá meras de tevê no p/ená/io mudou o comportamento
dos senadores. Quando começaram a perceber a repercussão, passaram a
falar o/bando para a cámera e a acentuar suas falas. Outros a/é largaram
o czgarro depois que eectadores reclamaram do nja,i exemplo. Só não
abandonaram os celulares, cigos ruídos inteferem na transmissão.

Isso não quer dizer que o político não tenha um objetivo imediato
de ação em plenário. Com a presença da câmera, porém, ele passou a agir
com o pensamento voltado para fora, presumindo estar sendo ouvido e
acompanhado pelo telespectador, pois a comunicação é algo que aconte-
ce no plural, portanto, para o outro, para o grupo, para a comunidade. A
esse respeito, Vera França afirma:

'No momento em que a enunciarão abre a ação comunicativa, o que ela
insere no enunciado não é somente o locutor, mas os interlocutores. O
locutor e o alocutário - o emissor e o receptor - são instáncias suscitadas
pela e na re/acão inter/ocutiva, mais do que individualidades fechadas em
pó/os funcionais. É uma atividade coiyunta de produção de discurso que
ultrapassa a idéia da transmissão (bartilhamento) do sentido.

Em uma sociedade mediada por meios eletrônicos de comuni-
cação, não se pode mais imaginar a transmissão de mensagens total-
mente dissociada da recepção. Quando uma ação comunicativa é
iniciada, conteúdos acumulados simbólica e historicamente são sem-

Senador Romeu Tuma, ao ler o seu parecer de relator no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar do Senado Federal, em 27 de setembro de 2001, sobre o caso Jader
Barbalho.

° STUCKERT, Ricardo. O show da política. Isto ei 14 Maio 2001: [on limei. Disponível na
internet via Gopher: http://observatoriodaimprensa.com.br/ . 16 Set. 2002.

1 FRANÇA. Jornalismo e T'ã/a Socia/ p.50.
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pre acionados e "trazidos para a troca` t2. Falas, atos e posicionamentos
dos atores políticos no interior dos legislativos não estão imunes nem
dissociados da reação que irão suscitar no telespectador em seu mun-
do da vida. Já dissemos, neste estudo, que os parlamentos, ao inicia-
rem a operação de canais de tevê, teriam promovido um novo reco-
nhecimento do cidadão, que passou a ser cortejado como possível
interlocutor.

Figura 9: "Campeã de audiência".

Foto: Nélcio Nagamine.

Fonte: Revista Isto é, 2 Maio 2001.

Os parlamentos	Na reunião do Congresso Nacional, muito antes que o deputa-
teriam promovido do Sérgio Miranda (PCdoB/MG) gritasse em defesa da Nação, outro

um novo parlamentar já havia conclamado os telespectadores, desde o início

reconhecimento do dos trabalhos, a estar atentos ao plenário naquela noite. Antes mesmo
de qualquer indício que fizesse antever que a reunião seria encerrada

cidadão, que sob intenso tumulto, o deputado Virgílio Guimarães (PT/MG) foi ao
passou a ser microfone:

cortejado como
possível

interlocutor

"Senhor presidente, senhores deputados. Queria aqui, senhor presidente,
falar um assunto que está em debate aqui, até porque a sessão do congres-
so Nacional hoje é transmitida diretamente pela tevê e é importante que a
popu/aào brasileira fique bem esclarecida sobre o que está acontecendo.
Nós votamos aqui a revisão do PPÀ, é o nosso Plano P/i,riam,a/. Este
Plano P/urianiia/ tem uma validade de quatro anos, ele está em vigore está
agora sendo emendado, por uma iniciativa do governo, para incluir nesse
Plano Plurianual alguns programas novos, para que e/es possam ter efeito
ainda no orçamento 2001 e no orauujento 2002, que ainda votaremos.
Um dos aspectos mais importantes trata-se do Fnst - Fundo de
Universa/iaçào dos Serviços de Telecomunicações. Trata-se de um findo

112 BRAGA. Interacãe e Recepe,o, p.110.
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importa//te para levar a internet até as nossas escolas, às bibliotecas,
dotá-las de telefone, de laboratório de processamento de dados, de compu-
tadores. Importante para as nossas crianças, para os nossos professores.
Também para os nossos centros de saúde. Os centros de saúde da família
serào dotados também da uni versali?acào dos servicos de telecomunicacões,
de um computador e da internei. Mas, senhor presidente, duas questões se
colocaram no Fust. A primeira diia respeito ao "software ' O governo
federal, inicialmente, queria vincular este enorme investimento de 290 mil
computadores, lodos eles vinculados a uma plataforma Microsçft, de uma
platafbrma Windows. Nós queríamos, senhor presidente, epropi/semos isto
através de uma emenda. Eufiui o autor desta emenda em nome da banca-
da do pi; com o apoio, a particzcão do deputado Sérgio Miranda, do
PcdoB, e de tantos deputados, inclusive o relato,; que acolheu esta e//len-
da. Foi apeefeiçoada iiíim texto dos nossos colegas, do deputado U2àlter
Pinheiro e do deputado Júlio Cenegui. Apeifeiçoaram a emenda e hoje esta
vitória já foi assegurada. Nós já temos lia emenda, já incoiporada ao
texto do Fust no Plano Plurianual, a garantia de que, desde o início, os
programas virão tanto co/li a platafor//la Windows como co/li o "software"
livre, que é u//ia luta de toda a comunidade da informática, dos Ira halha-
dores da informática, para que nós não fiquei//os 1//ais presos a i///i SO

Jbrnecedoi: E que possamos ta//ibé//l ter os nossos alunos e professores
desenvolvendo eles //les//l05 o "software ", porque através do "software" livre
eles ri/li acesso a toda a plataforma,  porque têm a chave do siste//la! Mas
te/li u//1 segundo proble//la não resolvido, senhor presidente, mi segundo
ai//da não resolvido. Trata-se da licitarão ou não 0/1 da fornia da licitacão
para a aquisição deste equipamento.O governo está colocando no edital
que as proprias empresas prestadoras de serviços de telefonia, elas próprias
irão fornecer os co//iputadores, as //láqmnas, esses eqi/ipa//ïeiitos. Discorda-
/1/OS, senhor presidente! Achamos que estes investi//lentos vultosos, de //lals
de u'.'i hilhào, diegentos e cinqüenta milhões no seu primeiro ano, deveria/li
ter /1//Id licitação própria para abrir esse mercado. Para que possa inclusive
o co//Iputadorpopulai; desenvolvido pela Universidade Federal de Minas,
tão importante para o Brasil, já ter a sua alavancagem de produção em
massa, participando também deste processo, que deve ter CO//lO objetivo,
como silbprodílto, também /1//Id visão de desenvolvi//lento industrial. Ter
i///i política industrial para o segi/lento, tão i//iportante como o acesso das
crianças e do setor de saúde à mfor//lática e às telecomunicações. Por isso,
estamos obstruindo a sessão, senhor presidente, pala levar o governo a
discuti,; para 1/li/dar este edital que já está posto.

A maioria dos parlamentares seguiria a fórmula adotada por
Virgílio Guimarães, dirigindo-se ao presidente e aos colegas com o
pensamento voltado para o telespectador, contando com o fato de que
a sessão estava sendo transmitida diretamente pela tevê. A partir disso,
o deputado construiu uma argumentação didática. Ele não almejava
apenas sensibilizar os colegas em plenário. Virgílio Guimarães trabalha-
va também com a mente voltada para aquele que estava distante dos
olhos: o telespectador. A marca do acesso eletrônico ao plenário im-
pregnaria o discurso do deputado e o faria atuar sempre atento ao
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telespectador, como estratégia de ação política. Ele trouxe o telespectador
para o interior do plenário logo no início da reunião, como se lembras-
se aos colegas: "Estamos sendo vistos! Vejam lá o que vão fazer!"

O deputado do PT julgou necessário explicar ao telespectador
os interesses envolvidos naquela votação: a obstrução à emenda que
destinaria recursos à informatização de escolas e centros de saúde acon-
tecia porque a oposição discordava da forma como o governo preten-
dia gastar o dinheiro na compra de equipamentos e de tecnologia de
informática. A transmissão ao vivo marcaria de forma tão forte as
ações dos parlamentares que naquele dia o deputado Virgílio Guima-
rães considerou importante justificar o seu visual perante colegas e
telespectadores: "...a minha coq,iuntivite, que me obriga a usar óculos escuros
mesmo à noite...", explicou ao microfone, em meio à argumentação.

Assim também se comportariam os senadores do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar do Senado, quando se reuniram, dois
dias depois, para decidir pela abertura ou não de um processo que
investigaria o envolvimento do senador Jader Barbalho no desvio de
dinheiro do Banpará. Eles discursavam como se computassem a pre-
sença de alguém mais na sala, além dos parlamentares e jornalistas ali
reunidos naquele 27 de setembro de 2001. A presença implícita do
telespectador é revelada em falas como a do senador Moreira Men-
des (PFL/RO):

'Eu quem apenas registrar que o Brasil inteiro e,cie de cada um de nós,
hoje, uma postura séria, uma postura de transparência! O Brasil está mu-
dando rapidamente, os conceitos estão mudando, e nós aqui no Congresso
Nacional temos que ser exemplo!... Nunca pude imaginar que, estando aqui
no Congresso, fosse  ser testemunha da cassação de um senador:

Isso também transparece na fala do senador Jefferson Perez
(PDT/AM), que apontou como falta grave o fato dejader Barbalho
ter retardado a tramitação do requerimento que solicitava ao Banco
Central o resultado das inspeções no Banpará:

'É claro que há indícios veementes do envolvimento do senador Jader
Barba/lio naquelas operações, mas eu vou me aer apenas, na minha empo-
sicão, a re.eito de uni fato que está passando despercebido, porque foi
considerado irrelevante, sem nenhuma importância, de somenos, mas que é
objeto do relatório e que também foi da representação. Eu me refiro aojá
famoso requerimento 53. Senhor presidente, senhores senadores, é preciso
que nossos padrões éticos estejam muito esgarçados, frouxos, para que se
considere este fato irrelevante. Não é! Não é! O fato caracteria, configura
prevaricarão e improbidade administrativa (pára para tomar água).
Fossem outros os padrões, isto seria levado muito a sério!"-'

O requerimento de número 53 foi aprovado pelo Senado Federal com o objetivo de
requisitar ao Banco Central do Brasil os relatórios de investigação feitos no Banpará.
Segundo o apurado pelo senador Jefferson Perca, o então presidente do Senado, Jader
Barbalho, teria retido o requerimento, deixando de enviá-lo ao BC.
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Mas foi o voto da senadora Heloísa Helena (PT/AL), sem dú-
vida, o mais significativo para demonstrar a presença das constantes
que se apresentam nas transmissões ao vivo. A fala da senadora reuni-
ria, a um só tempo, a marca do acesso eletrônico e a presença do
telespectador contabilizada pelo parlamentar, contemplando ainda as
constantes que dizem respeito à democratização de informação e aos
mecanismos de efetivação do poder.

Com um boleto bancário (espécie de extrato de uso interno
dos bancos) na mão, a senadora do PT usou os dez minutos que
possuía para votar, recorrendo com exagero ao artifício da didática.
Começou revidando o senador Jader Barbalho, que havia utilizado
um discurso anterior da senadora para se defender:
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"3 enhor presidente, senhores senadores, primeiro eu quero lamentar a au-
sência do senador Jader Barba/1)o aqui. E evidente que eu não poderia
deixar de faer registrai; na ata da Casa, o mcii agradecimento, até
comovida, por ele ter dito que eu tia/ia charme. 2ãlve seja a mia/ia
blusinha florida (pega na blusa) hoje que tenha incentivado o senador a
di.er isto! Eu só tenho que apelar também para ele, no sentido de que ele
não Jaça com minhas palavras, na snhcomissào ou no plenário da rasa, o
que e/efe com o Banpará! Além de roubar o Banpará, ele está roubando
minhas palavras e faendo uma opera-ão fraudulenta! O senador sabe,
não apenas o senador mas o senador Paulo Hartun, Jefferson Pere,
Saturnino, Renan ('alheiros, 1 ião I 7zana, Marina Silva, Suplicj; Valdeck
Orne/as, Romeu Tuma, João Alberto, todos os que assistiram ao depoi-
mento do senador Jadei que e/clã/ou deforma mentirosa (dedo em riste
para frente, mostrado de perfil pela câmera do Senado), disse
aqui deforma covarde, porque não esperou pelo resultado!"

Presidente: "Senadora Heloísa Helena, eu gostaria que a senhora man-
tivesse..

Heloísa Helena: 'Eu estou..."

Presidente: "Senadora, eu estoufaendo uma colocação, se vossa exce-
lência pudesse aceitar.. Nós estamos com o nível bastante alto nesta discussão, que
nós não chegássemos, nós não chegássemos a colocações descorteses..."

Heloísa Helena: "Mas não, não! Não tem colo caão descortês não..."

Presidente: "Eupeço a vossa excelência, se puder colaborar com a ética
do Conselho de Ética, seria muito bom!"

Heloisa Helena: "Mas a ética do Conselho de Ética, nós estamos
colaborando, porque estas palavras não são palavras que não existem no dicioná-
rio, nào!As vetes, as pessoas usam determinadaspalavras efaem determinados
tipos de comportamento, estes sim é que são antiéticos. Então, não estoufalando
absolutamente nada demais! Nenhuma palavra dita até agora épa/avra de baixo
calão! Nenhuma! Sào palavras absolutamente dentro, inclusive, dos chamados
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temperos da civilidade! Claro que cada pessoa tem umjeito defalar. É evidente,
até no reino animal, os ratos e as onças se comportam deforma diferente. Imagine
nós, seres humanos também! Eu quero deixar claro, atéporque vários senadores
que estavam presentes ouviram, quando eu disse ao senador Jader que eu gostaria
de dier algumas coisas a ele, porque eu tenho pavor de quem é leão na ausência e
gatinho covarde na presença. E tive a oportunidade de dier ao senador Jader
Barbalho que é verdade que os relatórios do Banco Central diiam o que ele tava
diendo, mas eu disse isso não para inocentá-lo. Pelo contrário! Porque eu disse
exatamente (gesticulando rapidamente com a mão direita), como todos os
senadores que estavam presentes viram: 'está claro o seu envolvimento na operação
fraudulenta de desvio de recurso!'. Eu disse isso na presença do senador Jader
Barbalho, porque eu não gosto de quem é covarde e que se comporta como leão na
ausência e na presença como gatinho covarde! Eu disse a ele que não tinha dúvida
daparticzpaçào dele na operaçào fraudulenta e, quando disse que realmente os
relatórios do Banco Central diiam que não tinham provas robustas, eu disse
inclusive que achava que o procurador Brindeiro tinha que serprocessado por
crime de responsabilidade (extremamente nervosa, agitando o dedo em
riste ininterruptamente), e disse também no plenário da Casa, em 28 do oito,
eu disse no plenário da Casa que, mais robusto do que o relatório que o Banco
Central tinha, só se fosse a dona Redonda elodindo gordura de podridão nos
rostos do povo brasileiro! (falando muito alto, gesticulando com a mão em
círculo, ao mesmo tempo em que olhava para os outros lados, como
se quisesse falar com todos). Então, eu tenho que dlg'er isto, porque primeiro
eu nãofaço parte de nenhum complô! Se tem complô de alguém, não tem problema.
Se tem complô, é até bom pro povo brasileiro, porque, a cada rachadura no
sepulcro caiado, mesmo que exale odor fétido, inclusive gerando indignação e
sofrimento  no povo brasileiro, é melhor do que o sepulcro caiado! Se existe algum
too de compló, apenas mostra como é a elite nacional.- onde aperta saipus!Apenas
mostra! Então, o que nós estamos discutindo aqui é outra coisa. E para ajudar,
senhorpresidente, eu vou tentar serpedagógica! Eu nem iafaer isto hoje aqui.
IVIas, como o senador Jaderjicou insistentemente diendo que não tem nada a ver
com o Banpará, eu vou tentar serpedagógica para os ouvintes, porque certa-
mente todos aqui, como não tem nenhuma criança, quem leu sabe exatamente...

A senadora passou a falar diretamente ao interlocutor que lhe inte-
ressava. No ato falho de tratar telespectador por ouvinte, acabou por
assumir a essência do que a imagem criada pelos parlamentos possibilita,
na maioria das vezes, ao cidadão: mais ouvir do que ver, já que se trata de
uma imagem disciplinada. No início de sua fala, quando nomeou os sena-
dores presentes, Heloísa Helena parecia interessada em se apoiar neles,
com a intenção de conversar com mais alguém, um outro interlocutor,
que poderia ser aquele que assistia a ela pela tevê. A partir daí, mesmo
tendo dito que "quem leu sabe exatamente...", referindo-se ao relatório que já
era do conhecimento dos senadores, a senadora construiu no vídeo um
esforço didático de acusação contra Jader Barbalho:184

184 A transcrição da fala da senadora Heloisa Helena é retomada do ponto em que foi
interrompida para a análise. Não houve edição.
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... Então eu vou tentar serpedago'gica,para que opovo brasileiro consiga
saber como é quefoi montada a operarãofraudulenta de desvio dos chamados títulos
de renda fixa ao portador. O que é um título de renda fixa? É um papel. E um
papel que você compra. Vamos supor que você compra um papel como esse (exibe
uma pedaço de papel, quase uma tira, e passa a apoiar toda a explica-
ção manuseando o papel). Este papel vale cem reais. O quefaia com estes cem
reais ? Olha, umpapel vale cem reais. Você compra essepapel e depois você ia buscar
esse papel de volta com o lucro que osjuros e a correrão tinha no papel (a câmera
mostra imagem geral do plenário. Todos os senadores estão prestando
atenção na senadora e não se ouve mais nenhum ruído na sala). Como é
que eram comprados estes chamados títulos da rendafixa? Um pedaço deste título
era um cheque administrativo do Banpará, ou seja, dinheiro do povo do Pará. Um
peda'o era comprado como cheque do Banpará! (mantém o papel fixo, de
modo que a câmera possa mostrá-lo no detalhe: aí se pode ver que se
trata de um cheque administrativo). Cheque administrativo,porque o Patruni'8',
quando descobriu a coisa, ele nãofoi atrás de ninguém não para descobrir Oproble-
ma é que ele tara investlgando umafraude contábil. Um saque nos cofrespúbíicos que
tinham feito (mexe a cabeça para um lado e depois para o outro, lem-
brando uma professora ensinando a alunos).Quando elefoiidentficar, ele
via que saía dinheiro do Banpará dizendo que era para a rentabilidade da aplicaào
de terceiros. Só que, quando elefoi ver a contabilidade do banco, não era não! Por
quê? Se alguém comprasse um cheque administrativo, coisa que qualquer um podia

fazer e ainda pode, ou seja, trocar noventa reaispor um cheque do banco. Se alguém
fiesse isso, isso entraria no banco como quê? Copio receita! Porque era dinheiro que
estava entrando, não era dinheiro que estava saindo. Então, ele descobriu que tinha
uma fraude contábil. No que ele descobriu, aí ele foi atrás dos chamados boletos
(começa a desenrolar um boleto bancário para explicar). Os boletos, como
o senadorJoào Albertojá quis dizer, são mais ou menos assim: aquelasfitinhas de
caixa  ivesivo. Asfitinhas de caixa, mais ou menos assim. Ele pegou todas! O auditor

foi atrás dasfitinhas de caixapara desvendar os mistérios! Como é que ele identificou
que tinha problema? (sempre desenrolando o boleto e exibindo-o para a
câmera). Porque, de repente, afitinha de caixa, ela se transformava do lado em
unia calculadora comum (pára de ler o boleto e dá um sorriso). Aí ele notou
aqui que, para comprar o título de rendafixa, o que era que acontecia? Entrava uni
cheque do Banpará e o dinheiro de alguém. Só que, coincidentemente, na mesma hora
que saía dinheiro da conta do senador, Jader, o mesmo montante entrava aquipara
complementar o título de rendafixa (batendo no boleto e sorrindo). Então,foi
comprado dessejeito!Aí, o que era que diia? Não, isso pode ser só coincidência!
Muitos dos resíduos, ou seja,  não apenas o resíduo para complementar a compra do

° Abraão Patruni, funcionário do Banco Centra' encarregado da fiscalização do Banco do
Estado do Paráque desvendou a fraude contábil e a operação do desvio de dinheiro no
banco durante o governo Jader Barbalho.
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título, mas o lucro deste título ia para onde? Ia para a conta, inclusive do Diário do
Pará, que era uma empresa do senadorjader. Aí alguém pode dier. não, isso não é
verdade! Éééé! Tá aqui a identficacào dos beneficiários. Só no nome dele, 48 vetes
que são citados! Não ló falando dos parentes! Não lófalando das empresas dele,
que estão aqui colocadas com identticaçào de beneficiários.  Então, a operaàofraudu-
lentafoifeita sim. Foifeita uma operaào fraudulenta com aparticzpaçào dele! Isto
aqui não é um boleto simples. Isto aqui é o mapa genético da operação! (brandindo
o boleto)..."

Quando a senadora encerrou, a câmera mostrou o silêncio ab-
soluto que imperava na sala do Conselho de Ética. Naquela fala, pode-
se perceber que Heloísa Helena não se esforçou em ser didática ape-
nas para justificar o seu voto perante os colegas. Assim como ela, os
demais senadores e senadoras, contrários ou aliados dejader Barbalho,
vinham acompanhando as investigações, tinham conhecimento das
denúncias e dos atos apurados, possuíam o parecer escrito pelo relator
Romeu Tuma.

A senadora teria escancarado os detalhes da operação de des-
vio de dinheiro do Banpará com a intenção de não deixar dúvidas
sobre as acusações para quem acompanhava e aguardava a posição
do Senado Federal do lado de fora, em algum ponto do País. Ela
própria cuidou de explicar que teria sido "pedagógica" pensando no
"povo brasileiro" que, porventura, estivesse acompanhando a trans-
missão naquela tarde. A preocupação da senadora seria muito seme-
lhante àquela que levou o deputado estadual Carlos Pimenta ao mi-
crofone da ALMG para lembrar os colegas de que a população esta-
va acompanhando a votação pela tevê, em diversas cidades de Minas.
Ambos mostraram uma preocupação que passaria pela necessidade
não só de compartilhar informações com o telespectador, mas tam-
bém de prestar contas a ele.

Heloísa Helena não foi a única a agir assim na reunião do Con-
selho de Ética. Talvez possa ser considerada a mais teatral, a mais

A população estava inflamada e indignada naquele dia. Antes dela, os senadores Romeu

acompanhando a Tuma (PFL/SP) e Roberto Saturnino (PSB/RJ) haviam exposto para

votação pela teve, o telespectador outros detalhes e ângulos do caso Jader. Após a fala
-da senadora de Alagoas, o telespectador assistiu também a fala grave

em diversas do senador Jefferson Perez (PDT/AM), ao votar a favor da investi-
cidades de Minas gação, e aos votos dos senadores Waldeck Ornélas (PFL/BA) e de

Geraldo Althoff (PFL/SC):

Geraldo Althoff: "....Segundo aspecto que eu gostaria defaer referên-
cia também é com relaào à correspondência mandada pelo Banco Itaú à subcomissão
de sindicância, quando fala o seguinte:A comparação entre os resultados recebidos
pelo caixa (entrada,) e os comprovantes das aplicações em títulos da rendafixa ao
portador (saída) resultava em faltas, resíduos negativos, normalmente
complementadas em dinheiro ou cheque do investidor, ou em sobras, resíduos positi-
vos, que eram devolvidas no ato ao investidor ou então depositados diretamente em



113
sua conta corrente. O nobre senador João Alberto, ao fa7er a defesa de suas
posicões, f,-,  exatamente referência à aplicação do dia 17 do dev' de 1984, que
realmente poderia deixar subjudice a tramita cão da compra deste título de renda
fixa, exatamente porque o que fica caracteriado é que houve um cheque do
senador Jader Barbalho retirando dinheiro da sua conta. A mesma coisa acontece
com a aplicação do dia 23 do de:-, , de 1984. Mas, lamentavelmente, as ap/icaões
do dia 7 do one de 84, do dia 29 do one de 84 e do dia 19 do seis de 85, elas
são claras, existe antenticamente posto pelo Banco Itaú um comprovante de depó-
sito nas contas do senador Jader Barbaího. Esse resíduo positivo sópode ser apli -
cado e só pode cair na conta do titula,; dono do título. E, para terminar a minha
linha de raciocínio, eu gostaria defaer referência (pára de falar para folhear
documentos) a um aspecto lembrado pelo vice-procurador-gera/daRepública, o
dou/orA roldo Ferra da Nóbrega, quando, em documento encaminhado a esta
comissào,/a% a seguinte referência. chama a atenção à operação de número 19,
correspondente a uni resgate czyoprodutofoi integralmente depositado lia conta
corrente titulada pelo senhor Jader Fontene/le Barbalho, de número 96.650, na
agência Jardim Botânico do Banco Itaú, caracteri.7ando, mais uma vez, a suspeita
de que logicamente este dinheiro está caindo na conta do titular do documento. Por
estas ra7ões é que eu tomo aposiçào de acatar a denúnciapropostapelos senadores
Romeu Tiin;a eJeiferson Pere, para que, por conseqüência, possa se encaminhar à
mesa do Senado para que se abra ou não uma possível representação."

Ao longo da transmissão, o telespectador recebeu de Heloísa
Helena o que a senadora chamou de "mapa genético" da operação de
desvio de dinheiro. DeJefferson Perez, ouviu um questionamento éti-
co: o alerta sobre o fato de que o requerimento do Senado ao Banco
Central teria sido engavetado porjader no exercício da presidência.Já
o senador Althoff cuidou de expor trechos de documentos que
incriminavam o presidente do Senado. O telespectador acompanhou
ainda os votos de outros 11 senadores, cujos discursos não foram re-
cortados para ilustrar esta análise.

A partir daí, acontece, no vídeo, um revezamento de argumenta-
ções, diante do telespectador, um revezamento de aspectos e de deta-
lhes a respeito do tema que os parlamentares vão expondo didatica-
mente ao longo das transmissões. Na maioria das vezes, essas argumen-
tações parecem estar construídas a partir de dois pontos de vista vigen-
tes nos legislativos: o contra e o a favor, seja do governo, seja de uma
idéia. Mas essa limitação não impede que o telespectador possa valori-
zar as informações importantes, os aspectos contraditórios e o desen-
rolar das deliberações que lhe são transmitidos em tempo real.

A transmissão pela tevê promoveria um compartilhamento
público de informações que, antes da existência dos canais legislativos,
ficavam limitadas em primeira mão a um grupo formado por parla-
mentares e à imprensa especializada. Quando o cidadão passa a ter a
possibilidade de tomar conhecimento dessas informações, quase si-
multaneamente a parlamentares e jornalistas, estaria aí delineada uma
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prática mais democratizada quanto ao acesso a informações origina-
das ou operadas pelo Poder Legislativo.

No primeiro capítulo, assinalou-se que a democracia só pode
ser efetivada à medida que os representados "possuam instrumentos
efetivos e institucionalizados de controle público do exercício do po-
der""', como afirma Fátima Anastasia. O acesso à informação e a
possibilidade de acompanhar decisões dos legislativos não podem ser
menosprezados quando se trata de controle público do poder, mes-
mo que esse acesso seja eletrônico.

A transmissão ao vivo da reunião do Conselho de Ética, por
exemplo, proporcionou o compartilhamento público de informações
e de fatos graves, que esperaram quase duas décadas por investigação
e apuração. Durante esse longo período, a imunidade garantida por
seguidos mandatos parlamentares permitiu a Jader Barbalho cons-
truir uma carreira política que o levou à presidência de um dos três
Poderes que comandam a Nação. O início da investigação acabou por
forçar a renúncia de Barbalho, primeiro à presidência do Senado e
depois ao mandato de senador"-'.

No caso da reunião em que a ALMG aprovou o novo sistema
de aposentadoria e previdência de Minas Gerais, os deputados de-
monstraram preocupação em mostrar, não só para os cidadãos que
lotaram as galerias do plenário, mas também para os que a eles assis-
tiam pela televisão, que o acordo negociado entre Executivo e lide-
ranças sindicais, via Assembléia Legislativa, seria mantido e se tornaria
lei. Os sindicalistas, por sua vez, fizeram-se ouvir recorrendo a ações
estratégicas. Uma delas foi ocupar o prédio e as galerias da ALMG
durante o período de negociação, além de instruir a categoria no Es-
tado para que acompanhasse as reuniões de discussão e de delibera-
ção do projeto pela tevê.

As transmissões aqui analisadas ilustram uma evidência: a de-
mocratização de informações estaria influindo na conduta dos parla-
mentares, aumentando o grau de responsabilização por seus atos e
decisões. No episódio conhecido como "a violação do painel", em
2001, o então senador Nev Suassuna, por ocasião da renúncia do sena-

ANASTASIA, Fátima. Transformando  o L.egisla/ii'o: A E.yperzénc,a da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. In: SANTOS (Org.). O Poder Legislativo nos Estados - Diversidade e
Convergência. p.26.	 -
A renúncia evitou a provável cassação dejader Barbalho, o que o tornaria inelegível por
oito anos. O ex-presidente do Senado retornou ao Congresso Nacional pouco mais de
um ano após renunciar: elegeu-se deputado federal pelo Pará nas eleições majoritárias
de 2002.
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dor José Roberto Arruda (PDSB/DF), chegou a lamentar o acesso
público à vida parlamentar. "Somos vítimas de um instrumento que
nós próprios criamos", teria dito Suassuna, em artigo publicado por
Marcos Sã Corrêa sobre a influência da tevê ao vivo na decisão do
Senado de investigar e punir os senadores envolvidos na fraude do
painel elctrônico.1

O senador Suassuna teria reconhecido, segundo Corrêa, que "a
exposição dos senadores ao vivo ditou o rumo do resultado", levan-
do à investigação pela Comissão de Ética do Senado e depois às re-
núncias de José Roberto Arruda e do ex-presidente do Senado, Antô-
nio Carlos Magalhães (PFL/BA), que foram flagrados mentindo. O
episódio serve para ilustrar em que medida a visibilidade trazida pela
televisão pode gerar comprometimento e responsabilização dos par-
lamentares no exercício dos mandatos.

Sob a influência do acesso eletrônico pela tevê, à medida que o
parlamentar discursa e delibera, preocupado com a reação do
telespectador ou interessado em influenciá-lo, ele pode estar se tor-
nando mais responsivo, ou seja, mais propenso a cumprir o mandato
político em sintonia com o interesse de seu eleitorado, dos grupos
sociais por ele representados. Assim, a visibilidade proporcionada pela
televisão não incidiria de forma positiva apenas no grau de accountabi/it
mas também no grau de responsiveness.	 -

Anastasia e Melo citam a comunicação direta com o cidadão a
partir do funcionamento das TVs Senado e Câmara, bem como das A visibilidade
rádios das duas Casas, como um "avanço nas relações entre cidadãos

	

«189	trazida pelae seus representantes no Congresso Nacional nos últimos anos.	-
Para esses autores, a adoção pelo Poder Legislativo de instrumentos televisão pode
como a televisão, a internet e o rádio teria conferido ao cidadão o gerar
papel de "instruir e/ou responsabilizar seus representantes, amplian- comprometimento e
do as chances de participação popular nos interstícios eleitorais""'.	responsabilização

dos parlamentares
4.5 "Prezados senhores, sou telespectador da TV Senado"`	no exercício dos

Em novembro de 1995, quando o então presidente da ALMG mandatos
surgiu no vídeo da televisão de Belo Horizonte informando que o

CORRÊA, Marcos Sã. Tudo como dantes. 25 Maio 2001:Ionhinej. Disponível na
internet via Gopher: http://observatoriodaimprena.com.br/15  Set. 2001.

ANASTASIA & MELO. Âccoun/abi/iÔ Represen/atào e Estabilidade Política, p.Ol.

ANASTAS1A & MELO. Accomitahili Representaøo e Estabilidade Política, p.09
' Jivago Dias Amboni, telespectador da TV Senado de Criciúma, Santa Catarina, em

mensagem enviada ao Senado Federal em 13 de junho de 2002, segundo informação do
serviço 0800 .A vo' do Cidadão.
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Poder Legislativo de Minas Gerais passaria a operar um canal de tevê
a cabo, ele explicou objetivamente que se tratava de uma estratégia
para despertar "no cidadão, no contribuinte e no eleitor" o interesse
por algum conhecimento sobre a Assembléia Legislativa. A pesquisa
do Instituto Vox Populi 112 , analisada aqui anteriormente, havia
mensurado para os deputados mineiros a dimensão do fosso
comunicacional entre a sociedade e o Poder Legislativo. No Senado
Federal, havia uma preocupação semelhante. O então presidente José
Sarney, ao inaugurar a TV Senado, tocou logo no ponto: "A tevê tem
este objetivo: de servir ao povo brasileiro, dando a ele a capacidade
de criticar o Senado Federal, criticar o Poder Legislativo, mas criticar
assistindo ao seu trabalho, ao que ele faz..."

Em busca de atenção e aprovação da sociedade, os dois
poderes legislativos se renderam às câmeras de televisão nos úl-
timos anos, protagonizando emissões que, em um primeiro mo-
mento, podem ser interpretadas como de "mão única". Nelas, o
Parlamento deteria o monopólio da fala na televisão, enquanto
ao cidadão restaria a opção de sintonizar ou não os canais. Afi-
nal, a televisão tem sido considerada por alguns autores como
um meio de comunicação pouco ou até mesmo nada interativo,
no sentido de não propiciar resposta instantânea do telespectador
àquilo que ele assiste 194 . Deve-se considerar, entretanto, a possi-
bilidade de se rever essa forma de conceituar o meio de comuni-
cação interativo.

4 interatividade deve ser vista como mii processo socialmente construído,
uti/iando variadamente determinadas caracterírticas dos meios de coimi-
nicacdo, organi.ado historicamente em torno da geração de determinados
produtos de sentido.

É o que propõe José Luiz Braga, argumentando que se deve
buscar interatividade não no meio de comunicação, mas sim no
produto real que é gerado, pois "o que importa efetivamente é

192 MINAS GERAIS. ALMG. Dezembro 1993. Relatório-síntese de pesquisa realizada
pelo Instituto Vox Populi.

193 BRAStLIA - DISTRITO FEDERAL - SENADO FEDERAL - 1996. Arquivo TV
Senado. Discurso transmitido ao vivo por ocasião da inauguração oficial da TV Senado.
9/7/1 996.
José Luiz Braga, por exemplo, faz uma crítica a T.HOMPSON, John B. A mídia e a
modernidade. Petrópolis: Vozes, 1998. Segundo Braga, Thompson "enfatiza que os
usuários recebem formas simbólicas produzidas por outros, a quem eles não podem
responder" p.80), e que "a televisão implica a separação dos contextos de produção e
de recepção.... . (p85)". BRAGA. Interação e Recepcào, p.114.

"° BRAGA. Interação e Recepção, p.115-116.
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como ele circula na sociedade""'. Braga considera que, "se um
produto mediático é posto em circulação na sociedade, e efetiva-
mente circula, há inevitavelmente interatividade"". Considerando
isso, a assimetria que permeia, via tevê, a relação entre Parlamento
e cidadão, assim como a que está presente na vida em sociedade,
não deve ser vista como empecilho para se perceber a interação.

José Luis Braga vai além, afirmando que o principal "não seria
verificar se há ou não interatividade, menos ainda caracterizar meios e
produtos como interativos ou não. Mas sim verificar (em determinadas
situações e/ou com referência a determinados produtos e meios) como a
interatividadeparece estar sendo operada'".

As mensagens espontaneamente enviadas por cidadãos ao ser-
viço 0800 do Senado Federal podem evidenciar, de forma significati-
va, esse conceito de interatividade, pois sinalizam um conhecimento,
um domínio que o telespectador teria sobre o conteúdo transmitido
pelo canal legislativo. No dia 4 de junho de 2002, a telespectadora
Maria Cristina Dias Fernandes Romero, moradora da cidade de São
Paulo, ligou para o 0800 e encaminhou a seguinte mensagem aos sena-
dores Arlindo Porto, Jonas Pinheiro e Lauro Campos: "Quanto ao dis-
curso dos senhores de boje (4/6), sugiro que, quando se pedir din/eiroparafaer
alguma reforma, sejafiscali.'ado se realmentefoi aplicado deforma correta".

Nessa mensagem, é possível localizar alguns elementos signifi-
cativos. A telespectadora acompanhou a transmissão do Senado e se
apropriou da informação exibida pelo canal de televisão. A partir
disso, não agiu como telespectadora apenas, mas como cidadã, como
agente consciente de seu direito de questionar, de fiscalizar senadores
no exercício dos mandatos. Ao ligar para o 0800, no mesmo dia em
que acompanhou a transmissão, e registrar sua sugestão, a cidadã de-
monstrou uma participação vigilante sobre o Senado.

A mensagem exemplifica como dois meios de comunicação
podem possibilitar o surgimento de um grau de interação capaz de
aproximar o poder e o cidadão, ampliando o debate público de inte-
resse da sociedade. O canal legislativo garantiria o acesso à informa-
ção, à construção do poder, democratizando para o público a ação
dos senadores. A telespectadora, por sua vez, em uma atitude cidadã,
fez valer o seu direito de ser ouvida, acionando o serviço 0800. Aqui

' BRAGA. iniciaras e Recipcào, p.116.

BRAGA. Iniciação e Recepção,  p.l 16.
199 BRAGA. interação e Recepção, p.116. Em nota o autor explica que: "Preferimos 'como

parece estar sendo operada' em vez de uma formulação do tipo 'como se caracteriza' - na
medida em que esses processos parecem estar sempre historicamente em construção."
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houve, efetivamente, em algum nível simbólico, uma interação em que
a comunicação atuou catalisando um debate político.

Quando a cidadã se apresentou ao Senado, pronunciando-se so-
bre o que acompanhou no plenário pela tevê, confirmou as caracterís-
ticas apontadas por Wilson Gomes para a atuação da esfera pública: "a
palavra, a comunicação, vontades e pretensões" teriam começado a se
efetivar, pois passariam a ser "levadas em consideração, ganhando ex-
pressões em proposições ou discursos" 199.

A esse comportamento da telespectadora Maria Cristina Dias
somam-se muitos outros. O aposentado Osmar Geraldo Freitas 2°°, que
vive no Rio de Janeiro, ligou para dizer ao senador jefferson Peres:

"Vossa Excelência é um dos parlamentares mais sensatos e acredita-
dos. Conhece os truques de que lança mào o governo no seu interesse.
hezi depoimento de que -viraríamos uma Argentina se a oposição
ganhar foi um crime de lesa-pátria. O País fui pro/undanientepr01-
dicado. Eu, aposentado do serviço público federal, com 84 anos e
doente, sem aumento há sete anos, perdi parte do meu investimento
no Banco do Brasil e tive agravada a minha cardiopatia grave.
Respeitosamente ".

Já a telespectadora Guerti Edith Hister 201 , da cidade de
Medianeira, no Paraná, telefonou para comentar sobre o seminário
"A Água e o Pacto Federativo":

J\\T0 Seminário, destacam-se alguns aspectos muito interessantes e signi-
ficativos: a) a seleção cuidadosa de seus palestrantes; b) a inexistência
do debate, c,) a presençad o relator da PE  41/47 na cámara Federal,
d) o depoimento muito esclarecedor do presidente da Ondeo do Brasil,
detalhando a abrangência tentacular e mundial da Organzação em
vários setores estrategicos, tais como água, saneamento e energia. Aliás,
a Tractedel, citada como subsidiária, é bem conhecida no Paraná. En-
tretanto, o que qualquer estudioso da história humana constata é que
todos os impérios sempre ruiram pela sua prop ria corrupção, suas contra-
dl,cões e desagregações internas. Que a lu continue a orientar a evolução
humana.

Uma telespectadora da zona norte da cidade de São Paulo dirigiu
uma cobrança ao senador Ademir Andrade 202 : "Solicito que o senhor explique
para opovo brasileiro a situação da nossa dívida, que o senhor tantofalou na votação
da (PMF ontem (4/6/2002)".

GOMES. Esfera pública política e mídia. Com [-labermas, contra Habermas, p.Ol.
Mensagem registrada pelo 0800 em 14 de lunho de 2002.

Mensagem registrada pelo 0800 em 3 de junho de 2002.

Mensagem registrada pelo 0800 no dia 5 de junho de 2002.

118

"Solicito que o
senhor explique

para o povo
brasileiro a situação

da nossa dívida,
que o senhor tanto

falou na votação
da CM ontem"



Nos exemplos citados, os telespectadores não se limitam ape-
nas a receber os conteúdos, mas se posicionam diante daquilo a que
assistem e buscam se fazer ouvir por seus representantes no Senado
Federal. No exemplo da mensagem dirigida aos senadores Arlindo
Porto, Jonas Pinheiro e Lauro Campos, a telespectadora decidiu
interpelá-los pelo serviço telefônico no mesmo dia em que acompa-
nhou os discursos, assim como fez a telespectadora que assistiu ao
seminário.

Há também as mensagens dirigidas à tevê com pedidos de in-
formação. O telespectador Joaquim Monteiro da Silva Filho 2113 per-
guntou à TV Senado: " Quero saber se a lei para compra de carro com o
FGTS foi aprovada." No dia seguinte, um telespectador de Nova
Friburgo, Rio de Janeiro, solicitou "mais informações sobre a reportagem de
Refisparapessoasfísicas". Os pedidos de informação podem ser enten-
didos como uma demonstração de confiança do telespectador no
canal legislativo como fonte informativa. Estaria conferindo
credibilidade ao canal, a ponto de lhe confiar uma demanda particu-
lar.

O telespectador contribui ainda com mensagens de advertência
sobre a qualidade da recepção de imagens e áudio. Renato da Silva
Rocha 204 , de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, informou: 'No meu esta-
do, o sinal de volume da TT Senado está muito baixo, tornando-se impossível
assistir aos debates no plenário. Gostaria que fosse tomada providlncia a respeito
desse problema. Agradeço a atenção e aguardo resposta. "Já Oscar Moreira
Mota 205 , que vive em Vila Velha, no Espírito Santo, ligou para dizer
que "tem percebido, desde o dia 14 dejunho, sexta-feira, que a transmissão da
TV Senado na regiào da Grande Vitória, no Espírito Santo, está com o volume
muito baixo. "São mensagens que, mais uma vez, denotam uma atualida-
de com o que é exibido pelo canal. O primeiro telespectador diz que
"está se tornando impossível assistir aos debates no plenário ", enquanto o segun-
do reclama do problema de recepção de áudio nos três últimos dias.

Outro ângulo do interesse demonstrado pelo telespectador
pode ser evidenciado nos pedidos de mudança no sistema técnico de
exibição da emissora. Na amostra analisada, três telespectadores que
vivem em regiões diversas do País registraram reivindicação desse
gênero, em curto espaço de tempo. O primeiro foi Nélio Gonçalves
de Oliveira 206 , de Cuiabá, no Mato Grosso:

Mensagem registrada pelo 0800 no dia 9 de junho de 2002.

Mensagem registrada pelo 0800 em 10 de junho de 2002.
Mensagem registrada pelo 0800 em 17 de junho de 2002.

Mensagem registrada pelo 0800 em 10 de junho de 2002.
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"Gostaria de agradece;; pois o meupedidofoi atendido. Tenho outro pedido
aja?;; para que a T17 Senado seja transmitida em canal aberto. Não
importa o custo que isso tem, pois tenho certea que o bem que isso irá
tra?r será muito maior. Eu não sou minto entendido, mas tenho certea
que a grande maioria da população está perdendo uma grande programa-
ào. Semana passada mesmo, assisti a um programa informativo sobre a

urna eletrónica que seria muito válido para todos os cidadãos. Li/tem para
que esta TV seja exibida em canal aberto, porque isso será um grande
ganho para a sociedade."

Dois dias depois, José Alves de Medeiros 207 , da cidade de
Guaianazes, em São Paulo, registrou: "Senhores, gostaria de sugerir que a
TI7 Senado fosse uni aberto, pois a maioria da população não tem acesso a
essa excelente programação, visto que só é transmitida por parabólica ou tu a
cabo." Também \X/illiam Rodrigues Valadares 208 , de São Luís de Mon-
tes Belos, em Goiás, solicitou ao presidente do Senado: "Que o senhor
coloque a Ti/Senado em canal abe rto,pois todos temos direito de saber o que está
acontecendo no Senado Federal."

Com essas mensagens, os telespectadores legitimam a existência
do canal de televisão do Parlamento. Eles não apenas se reconhecem
telespectadores, mas se colocam como cidadãos: avaliam o canal como
"amgrandeganhopara a sociedade", que contribuiria para o processo demo-
crático na medida em que "todos temos direito de saber o que está acontecendo no
Senado Federal".

Embora separados geograficamente, esses telespectadores de-
monstraram estar ligados simbolicamente por um mesmo interesse, o
que evidenciaria a existência do que Habermas considera uma esfera
pública abstrata. Tal esfera se constitui a partir da intensificação da
comunicação promovida pela mídia. Envolvidos em seus mundos da
vida, eles defenderam a importância do enriquecimento do debate
público pelo acesso de toda a sociedade ao canal de televisão do
Senado, o que só é possível, do ponto de vista técnico e econômico,
pela emissão de sinais abertos.

O serviço 0800 registra ainda agradecimentos e elogios, em ge-
ral dirigidos a duas categorias de destinatários. O primeiro é coletivo
- TV Senado ou "aos senhores". Em 12 de junho, Ana Marina, da
cidade de Diadema, no ABC paulista, parabenizou "a TI/pela sua
programação e espero que ela continue assim." Leila Duarte 209 , moradora de
Guará 1 1 no Distrito Federal, elogiou "a iniciativa da TV Senado pelo
Programa 'Cidadania, Cio nagem e Religião especialmente por ter levado um
representante da Umbanda, demonstrando isonomia efalta depre conceito".

211- Mensagem recebida pelo 0800 em 12 de junho de 2002.
Mensagem registrada pelo 0800 em 14 de junho de 2002.
Mensagem registrada pelo 0800 em 18 de junho de 2002.



Outra categoria de destinatário é o parlamentar. Nesse caso, o
senador Arthur da Távola (PSDB/RJ) é bastante lembrado, pois pro-
duz e apresenta o seu próprio programa - 'Quem tem medo de música
clússica?'. Carola Junqueira 21 enviou ao senador o seguinte e-mail: "Sem-
p re que posso, assisto ao seu programa e gosto muito. Envio esta mensagem para
dier que o senhor está deparabéns". Alguns telespectadores parecem não
poupar esforços para debater ou elogiar, quando, em meio a uma ses-
são, assistem a algo de que gostam ou com que concordam, como
sinaliza esta mensagem 211 : "Senador Roberto Requiào, gosta/ia depara heni-
lo por seu discurso de hoje, pois é exatamente o quepenso".

As mensagens registradas pelo 0800 parecem evidenciar que a
"camisa-de-força" imposta pela imagem disciplinada não teria sido
capaz de pasteurizar por completo o conteúdo exibido pelos canais
legislativos. A câmera teria se mantido aliada do telespectador, forne-
cendo-lhe um retrato verdadeiro das reuniões plenárias. De acordo
com o já citado telespectador \XTillian Rodrigues Valadares, de Goiás,
as imagens exibidas pelo canal legislativo seriam capazes de revelar "o
que está acontecendo no Senado Federal", a ponto de merecer ser
visto por todos, em transmissão por meio de sinal aberto. Esse
telespectador parece ser alguém que, diante do canal de tevê legislativo,
age de forma semelhante ao escritor Carlos Heitor Cony ou da
telespectadora que sugeriu ao presidente do Senado dar mais liberda-
de à câmera.

O telespectador que utiliza o serviço 0800 seria um cidadão
muito diferente daquele um dia apontado pela pesquisa encomenda-
da ao Instituto Vox Populi pela ALMG. O cidadão que se apresenta
como telespectador dos-canais legislativos não se limitaria a apenas
aprender os nomes dos presidentes do Senado e da Assembléia,
ignorância demonstrada na época pela pesquisa do Vox Populi. Hoje,
ele se dirige aos parlamentares contestando propostas ou apresen-
tando sugestões. A partir do que é transmitido pelo canal, esse
telespectador - diversificado do ponto de vista socioeconômico e
disperso geograficamente - selecionaria algo do seu particular inte-
resse, processaria uma leitura prop ria e passaria a fazer usos sociais da
informação sobre o Parlamento.

Hannah Arendt diz que a ação do homem é "humanamente
revelada através das palavras". 212 Em um determinado momento, este
telespectador que busca se fazer ouvir consegue dialogar pelo serviço

Mensagem registrada pelo 0800 em 3 de junho de 2002.
211 Mensagem registrada pelo 0800 em 14 de junho de 2002.
212 ARENDT. A Con&..cão Humana, pIOl
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0800, opinando sobre o que assiste, elogiando ou pedindo explica-
ções. Ele passa a querer mais da instituição e do canal de tevê. Não
basta apenas se manifestar diante do que assiste. O telespectador se
mostra disposto a conquistar alguma atenção do Parlamento ou do
canal de tevê para o seu discurso. Como cidadão, tenta pautar senado-
res e mesmo interferir na produção do canal. São muitas as mensa-
gens em que o telespectador sugere assuntos a serem abordados, pede
que senadores se pronunciem sobre determinados temas e envia su-
gestões sobre procedimentos a serem adotados pelo canal.

Em 5 de junho, uma telespectadora do Recife solicitou que a
TV Senado fizesse um programa especial, mostrando toda a política
no País: "O programa mostraria mais sobre Brasília, a Esplanada, o Senado
Federal, a Câmara e como é a tramitacão de leis, matérias, etc". Outra
telespectadora, Salete Bastos, deixou a seguinte mensagem na secretá-
ria eletrônica do 0800, em 4 de junho: "Gostaria de ver uma entrevista com
o Leonardo Bof]' num programa de entrevista da TI7 Senado."

No dia 11, duas sugestões: Danilo dos Santos Pereira, de Brasília,
pediu "que a TI" Senado transmita os trabalhos do artista plástico Lui.Z Olint'
enquanto o telespectador Pablo Teixeira Amorim, de Santa Cruz de
Cabrália, na Bahia, propôs: "Em relação ao programa Quem tem medo de
música clássica? gostaria de sugerir que fossem apresentados alguns programas
sobre fanfarra." No dia 18, um telespectador da cidade de Ouro, em
Santa Catarina, sugeriu "que a TI Senado produga alguma matéria oupro-
grama especial sobre gemologia (estudo de gemas), pois o Centro-Oeste é uma
região muito rica delas".

Outros telespectadores tentam interferir na grade de progra-
mação, solicitando reprises do que gostariam de assistir novamente.
Em 6 de junho, foi registrado um pedido desse gênero: "O cidadão
quer saber quando será reprisado o programa 4udiéncia Pública sobre Fran-
quias transmitido dia 416, ás 22h". As sugestões de pauta surgem do
interesse do cidadão, daquilo que ele acredita ser de importância geral.
O fluxo contínuo de sugestões e perguntas de telespectadores teria
levado a TV Senado a criar um programa destinado a dar respostas a
partir desta demanda: o programa Fala Cidadão, que vai ao ar diaria-
mente, três vezes ao dia.213

No universo de um canal de televisão criado para dar visibili-
dade aos trabalhos do Parlamento, o programa Fala Cidadão teria a

213 Segundo as grades de programação que ilustram este estudo informadas pela TV Senado
em 2002, nos dias úteis o Falo Cidadão é exibido  às 18h30, às 21h e às 4h da manhã. Aos
domingos, às 11h, às 17h, às 23h e às 2h da manhã.



virtude de quebrar o monopólio da fala, até então exclusivo dos ato-
res do Parlamento. Durante 30 minutos diários, os senadores descem
da tribuna, abandonam o plenário e surgem no vídeo respondendo a
perguntas enviadas por telespectadores, colocando-se à mercê da pauta
por eles sugerida. Pode-se argumentar que os senadores só respon-
dam a perguntas que lhes pareçam confortáveis ou que sejam de seu
interesse. Mesmo assim, não se pode negar que se abriu, na tela da
tevê do Senado, um espaço pautado pelo discurso do cidadão, que
parece disposto a não abrir mão de participar.

Os conteúdos das mensagens deixadas no 0800 levam a ver no
telespectador do canal legislativo um cidadão que comparece ao mun-
do político propondo questões e trazendo temas do "mundo da vida",
estabelecendo uma interação mediada pela tevê. Em 6 de junho, o
telespectador Francisco Ribeiro, da cidade de Lauro de Freitas, na
Bahia, solicitou ao senador Pedro Simon "ei altera cão dopará rafio segui?-
do do artigo 100 dos precatórios e uma resposta do senador no programa Fala
Cidadão". De Salvador, Evandro Souza Nascimento 214 enviou a se-
guinte questão ao programa: 'Porque o governo federal não penalia de
algumaforma esses prefeitos que não estão sendo obedientes ao cumprimento dos
programas de governo, como a Bolsa-Escola? Deixam tudo para a época das
eleicões".

Já Antônio Perón Carvalho Santos 215 ligou do Rio de Janeiro
propondo a seguinte pauta:

"Estamos faendo uma campanha há cerca de dois anos para reativar o
trem Barrinlia (Japeri-Barra do Pirai) e estender o seu trajeto até a cidade
de Críieiro (SP), como forma de gerar progresso e, conseqüentemente,
emprajos na região. O pessoal da Rádio Mantiqueira, do Jornal Regional
('Crzfeiro,), da Rádio do Comércio (Barra 1\lansa), do Correio da Barra
(Barra do Píraz) e da Rádio Serra A ul 'Mendes,) está nos apoiando.
Seria possível contarmos com o apoio dos senadores? O povo da região
agradecetia."

O Faia Cidadão gera uma seqüência nessa cadeia interativa, pois
alguns telespectadores tornam a se manifestar quando recebem a res-
posta pela televisão. Foi o caso do telespectador Valdomiro Trento, de
Santos, em São Paulo, para o senador Lauro Campos:

'Parahenio o senhor pela resposta que foi dada no programa 'Fala
Cidadão' de 3015102, de modo objetivo, correto e que também é a
opinião de quase todo o povo brasileiro sobre benesses, que neste caso se

214 Mensagem registrada pelo 0800 em 11 de junho de 2002.
215 Mensagem registrada pelo 0800 em 12 de junho de 2002.
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referia a pensõesparaji/hos efilhas de militares. Em atitudes como esta,
o Senado Federal fica engrandecido e o País, agradecido. Saudacões.216

Passaram-se sete dias entre a exibição do programa e a res-
posta do telespectador, feita por telefone. Não foi algo imediato,
simultâneo, direto, mas nem por isso a interação deixou de existir.
José Luiz Braga lembra que "as relações reais de troca na sociedade
são freqüentemente assimétricas, em conseqüência de variados fatores
sociais e de organização..." 217 . O fato de não poder falar pessoal-
mente com o senador não impediu que o telespectador lhe enviasse
nova opinião. Tendo acontecido pela televisão, a interação não se
limitou a ficar entre telespectador e senador, colocando-se às vistas
de quem assiste ao canal legislativo. A interação foi, portanto,
compartilhada com um público.

Há ainda mensagens em que os cidadãos buscam se apropriar
do que assistiram. José de Castro Lima, por exemplo, pediu à TV
Senado, em 7 de junho:

'Torfavoi; como posso ver ou encontrar ou receber via e-mail texto da
reportagem que vi só lima parte. Achei /11/fito interessante, pois sou
nordestino e gosto demais de assuntos ecológicos. Bit vi na TV ,Senado:
era o Senador Alberto Silva ('PMDB / P1) sendo entrevistado. Favor
enviar uma cotria deste e-mail à equipe da TV Senado. Grato, fico no
aguardo.

O telespectadorjivago Dias Amboni, de Criciúma, em Santa
Catarina, se interessou pelo que assistiu em 13 de junho e no dia se-
guinte pediu:

'Preados senhores, sou telespectador da TV Senado e, na data de 121
612002, assistia a partes da sessão comemorativa dos 111 ('cento e onge,)
anos do Senado Republicano. Para tanto, me interessei sobre um
documentário elaborado sobre a história do Senado e gostaria de receber
cotia em DT7D. Se o acesso a este documentário tiver algum custo, favor
informar.

De Ijuí, no Rio Grande do Sul, o telespectador Dorival
Garbinato Junior solicitou:

°Preados Senhores, gostaria de saber como adquirir fita de vídeo com as
informa'ões sobre o Novo ('ódlgo Civil divulgadas pela TV Senado. De-
vido ao horário, não pude acompanhar as entrevistas e palestras sobre o
lema. Muito ohrigado2tS.

Mensagem registrada pelo 0800 em 6 de junho de 2002.
BRAGA. Interação e Recepção,  p.121.
Mensagem registrada pelo 0800 em 17 de junho de 2002.
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O Centro de Documentação da TVA possui um serviço deno-
minado Copiagem, em que são feitas cópias do material solicitado pelo
público em fitas VHS. Um relatório do setor informa que, no perío-
do de fevereiro a outubro de 2001, 522 pedidos de cópias de material
foram solicitados à TVA. Isso gerou uma entrega ao público de quase
850 horas copiadas, reproduzindo o que havia sido exibido pelo canal
da ALMG no período, algo em torno de 44 dias de programação,
considerando o fato de que a TVA fica no ar 19 horas por dia e não
24 horas, como a TV Senado.

O deputado Durval Ângelo (PT) contou: "Em dezembro de
2001, a Comissão de Educação realizou um debate sobre filosofia no
segundo grau, pelo fato de Fernando Henrique ter vetado o projeto
do padre Roque. Trouxemos o padre Roque aqui e alguns professo-
res de filosofia. Foi um debate emocionante, poético! Dessa fita, já
foram tiradas mais de 20 cópias para escolas e professores de filoso-
fia". Os pedidos de cópias e a cessão do material exibido pelo canal,
segundo ele, devem ser sempre atendidos, "pois é importante divul-
gar idéias de qualidade' 1211

O deputado deu outro exemplo:

"Outro dia, tivemos quatro horas de trabalho cvi comissão sobre uma
denúncia de prostituição infantil em Araxá. Nós já temos no gabinete
cinco pedidos dejitas dessas quatro horas, O Conselho Tutelar de A raxá
pediu asjilas. Eles disseram que iriam passar afita em bairros. Ale-
garam que iriam passar na comunidade, porque é uma denúncia contra
dois promotores envolvidos com pedojilia A Associação das Mulheres
de Araxá, que eu nem sabia que existia, também fe um pedido desse
material. Então, isso é importante para a população."

A partir do momento em que cópia S 220 de material exibido
pelos canais legislativos chegam às mãos do telespectador, elas po-
dem adquirir outros usos, não apenas os de interesse do Parlamen-
to, mas usos que também atenderiam a necessidades e/ou deman-
das do cidadão. São momentos em que esses conteúdos passam a
circular na sociedade, fora do domínio do canal legislativo. Seria a

Deputado estadual Durval Angelo (P1), em entrevista a mim concedida, em março de
2002.
Os dois canais legislativos fornecem cópias de programas. O Arquivo da TV Senado
envia a cópia mediante solicitação do telespectador acompanhada de fita VHS e vale
postal referente às despesas de retorno do material. Já a TVA mantém uma funcionária
só para fazer as cópias. C) interessado deve protocolar o pedido e deixar fita na emisso-
ra, que fica no prédio da ALMG. No caso dos pedidos de telespectadores do interior,
tem sido praxe que os gabinetes dos deputados façam a intermediação com o canal e
despachem as cópias solicitadas.
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possibilidade do surgimento de novos processos de interação so-
cial resultantes da interação com o Parlamento mediatizada pela
televisão.

Não se trata de algo novo, no sentido de estar desvinculado, à
parte. É algo que se origina a partir da interação mediatizada Parla-
mento/cidadão, como a descrevemos no início deste capítulo, ao
apontar a possibilidade de politização do mundo da vida como uma
das constantes presentes no acesso eletrônico ao Poder Legislativo.
José Luiz Braga denomina esse processo de subsistema crítico-
interpretativo:

"Paralelamente aos procedimentos 'diretos' em torno de produtos,
percebe-se que a sociedade sempre gerou procedimentos críticos e
interpretativos que, metalingüsticamente, 'falam' sobre os produtos e
sobre as interações sociais que vão sendo tecidas em torno destes."

O subsistema crítico-interpretativo gerado a partir e em torno
da interação mediatizada pelo canal de televisão do Parlamento pode
ser identificado em algumas situações. A primeira delas é o momento
em que os telespectadores, além de se comunicarem com os parla-
mentares e com a equipe da tevê, passam a se interessar por atores
que surgiram em suas vidas pelo vídeo do canal. O telespectador
Wolfgang Alves Longo Moitinho 222 , de Aracaju, em Sergipe, pediu:
'Através da TV Senado, assisti a uma palestra sobre cidadania, tendo como

facilitador oprofessor IValde Ludvick, psicólogo do Rio Grande do Sul. Tenho a
necessidade defaer contato com o citado senhor. Quero informações para o conta-
to ". Solicitação do mesmo gênero foi registrada no dia seguinte, quan-
do o telespectador Geraldo Zampiere parabenizou o programa
"Quem tem medo de música clássica?" e pediu: "Gostaria de saber o
telefone da violinista Betina Bol/er. Fico muito agradecido desdejá".

José Luís Braga diz que "a parte mais vistosa dos sistemas crítico-
interpretativos (pelo menos para nós, universitários) é composta pela pro-
dução acadêmica sobre produtos e processos mediáticos"223 . Sendo as-
sim, este estudo também se enquadraria no subsistema crítico gerado a
partir do que é emitido pelas tevês do Parlamento. Podemos identificar
ainda outras manifestações desse processo, que estariam em andamento
na sociedade brasileira. Elas aconteceriam quando esses canais ou os conteú-
dos por eles produzidos e emitidos passam a ser objeto de enfoque, críticas e
opiniões dos cidadãos e da mídia fora do eixo de influência dos canais.

221 BRAGA. I,iterao e Recep'ào, p.121.
222 Mensagem registrada pelo 0800 em 3 de junho de 2002.
223 BRAGA. In/erac(3o e Recepção, p.122.
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4.6 O que vi pela TV

Em 30 de outubro de 2001,o jornal Estado de Minas publicou
na coluna Opinião a seguinte carta do leitor Edivan Batista Carvalho,
de Fortaleza, Ceará:

¶4 sociedade precisa que os canais Futuro224 , Senado e 6ámara sejam
copiados imediatamente pelo TI" aberta, em todo o País, e não apenas por
assinatura, pela elite. Será o começo da democracia na TI brasileira e do
climprime/Ito de seu papel Jrmativo e social"? 25

Trata-se de um procedimento crítico sobre um canal de tevê
legislativo que circulou em mídia impressa por força da atitude de um
telespectador. A existência do canal do Parlamento estaria conseguin-
do ultrapassar seu raio de emissão, tornando-se um tema colocado
em debate por um ator social numa arena de alcance público, que é o
jornal.

Já em 30 de novembro de 2001, uma mensagem distribuí-
da por computador para 17 endereços eletrônicos demonstraria
como os temas exibidos por um canal de televisão legislativo
podem estar sendo capazes de mobilizar grupos específicos de
cidadãos em nossa sociedade. Trata-se de um e-mail226 enviado
pela direção de uma associação de classe - a Associação dos Dis-
tribuidores de Bebidas Antarctica de Minas Gerais (Abradisa) - a
seus filiados no Estado. A mensagem divulgou a seguinte convo-
cação: "Senhores distribuidores, informamos a todos os associa-
dos que hoje, dia 30/11/2001, sexta-feira, a partir das 13h, será
reprisada pela T\/ Senado a Audiência Pública ocorrida em Brasília
no dia 27/11/2001".

Ao realizar a audiência, em 27 de novembro, o Senado Federal
recebeu uma denúncia de monopólio que os distribuidores de bebidas
de Minas Gerais apresentaram contra a American Beverage Ambev),
empresa multinacional detentora de quase 70% do mercado brasileiro
de cervejas, já que possui as três maiores marcas —Antarctica, Brahma e
Skol. O trabalho da comissão que ouviu a denúncia foi transmitido ao
vivo e reprisado três dias depois.

O chamado por e-mail para que a reprise fosse assistida de-
monstra que a audiência ocorrida no Senado Federal não se esgotou

224 Futura: canal considerado educativo, produzido e exibido pelas operadoras de canais a
cabo NET e pela SK\ ambas de propriedade da Globocabo.

225 Estado de Minas, Belo Horizonte 30 Out. 2001. Opinião, p2-2.

Sindcerva (abradisamg @uol.com.br). Audiência Pública. E-mail para Disnute
(disnute@uai.com.br) 30 Nov 2001.
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no dia 27 de novembro. A mediação televisiva proporcionaria a am-
plificação do debate para públicos distanciados geograficamente, ao
passo que as reprises viabilizariam a manutenção de temas em pauta e
a possibilidade de que um maior número de atores tomasse conheci-
mento do que é debatido no Senado. Como formulou Braga, tais
interações vão surgindo em segmentos sociais diversos, a partir de
produtos gerados por esse meio de comunicação que é o canal de
televisão do Legislativo.

A televisão como instrumento de mídia estaria desempenhan-
do aqui o papel de "pré-estruturar a esfera pública", segundo Rousiley
Mala. A audiência no Senado Federal pode ser entendida como a
expressão da pretensão de um grupo social acatada pela instância
institucionalizada de poder. A partir do momento em que a denún-

Teria existido uma cia de monopólio foi colocada em debate na televisão, abriu-se a

simultaneidade possibilidade para o surgimento de espaços de discussão, de for-

de ações dentro e mação de opinião e planejamento da açã o, como aponta o e-mail
enviado aos distribuidores de bebidas. E um cenário em que umfora da arena de

d	
grupo social tem uma resposta do Poder Legislativo, iniciando-se

poder uma interação pública em que um interesse justificado passa a ser
debatido. Não são cenários isolados em que o Legislativo age ao
largo da sociedade. Teria existido uma simultaneidade de ações den-
tro e fora da arena de poder, situação de interação em que pode ser
percebida a influência do instrumento de comunicação, que é o ca-
nal de tevê.

Outra interação aconteceu da convergência do canal legislativo
com a internet. Em 3 de maio de 2001, dia em que ocorreu no
Senado Federal a acareação entre Regina Borges, ex-diretora do
Prodasen, e os senadores Antônio Carlos Magalhães 227 e José
Roberto Arruda, no caso que ficou conhecido como "a violação do
painel eletrônico", o provedor de internet UOL colocou à disposi-
ção de seus assinantes uma sala de bate-papo conectada ao vivo
com a transmissão da TV Senado. Em matéria jornalística divulgada
pelo JBon/ine (versão para a internet do jornal cio Brasi,, o provedor
informou que 21.816 pessoas passaram pela sala, ou seja, conectaram-se
ao que a TV Senado exibia 221.

O depoimento do senador Antônio Carlos Magalhães no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar do Senado Federal sobre a violação do painel eletrônico e a extração da
lista com os votos secretos que decidiram pela cassação do mandato do senador Luiz
Estevão aconteceu em 26 de maio de 2001.
Senado, um campeão de audiência. JBo,iline. 5 Maio 2001: economia[oniine]. Disponível
na internet via Gopher: http://jbonline.terra.com.br/papel/econornia/ . 17 Abril 2002.
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Entre tantas opções oferecidas pela internet, mais de 20 mil
pessoas às voltas com o trabalho, com a vida diária escolheram acessar
o Senado Federal. Isso é significativo na medida em que aponta para
uma possibilidade de ampliação do debate público e para a constitui-
ção de uma esfera pública abstrata. Assim como o telespectador que
utiliza o serviço 0800 para fazer valer sua voz perante o Senado, esses
internautas seriam também cidadãos atentos ao Parlamento naquele
momento

Essa interação só se tornou possível graças à convergência
tecnológica entre televisão e internet, mas o que realmente a
viabilizou foi uma predisposição política do Senado, pois o canal
de tevê legislativo, em operação há cinco anos na época, tinha con-
seguido trilhar um caminho mediático até então desejado pelo
poder. Outro indicativo dessa predisposição política pode ser o
fato de hoje ser possível acessar a transmissão do canal do Senado
em tempo real por computador, o que amplia o acesso de
telespectadores internautas. 22' Por fim, existe o interesse do cida-
dão. Os mais de 20 mil internautas que passaram pela sala de bate-
papo conectada à transmissão do Senado demonstraram ter um
interesse público.

A existência de interação social mediatiada também pode ser
visualizada em manifestações, como a premiação que a TV Senado
obteve da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 2002. O canal
foi vencedor da categoria "Utilidade Pública em Televisão" numa vo-
tação em que 50 críticos - profissionais que atuam em jornais e revis-
tas do Estado de São Paulo - puderam opinar, o que denota um
significativo universo consultado para a premiação. É interessante ob-
servar também que o canal legislativo foi escolhido entre diversas re-
des de televisão abertas, privadas ou a pública, donas de uma visibili-
dade infinitamente maior que a da TV Senado. Em 2002, também a
TVA receberia sua primeira homenagem: foi lembrada na solenida-
de que marcou a comemoração dos 194 anos de existência da Polícia
Civil de Minas Gerais "por artigos, reportagens e notícias que ajudam
à causa da segurança pública'

Na mídia impressa, podem ser encontradas mais manifestações
de como os diversos interesses passaram a dialogar ou se contrapor
publicamente a partir do acesso eletrônico ao Legislativo, o que for-

0 canal de televisão do Senado Federal pode ser acessado pela internet pelo endereço:
wwwsenado.gobr. Até o momento, em que este estudo foi realizado não existe essa
possibilidade tecnológica para a T\TA.
Texto extraído da placa comemorativa entregue à T\'A pela Policia Civil de Minas Gerais.

Esses internciutas
seriam também
cidadãos atentos
ao Parlamento
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nece mais consistência ao subsistema crítico-interpretativo originado
com esses canais de tevê. Em um primeiro momento, a imprensa
percebeu a TV Senado e tratou dela, motivada por episódios em que
a instituição - o Senado Federal - foi alvo de investigações internas,
nas quais parlamentares ou procedimentos institucionais estiveram
sob suspeita. As transmissões ao vivo das reuniões de comissões en-
carregadas de investigações no Senado trouxeram um ingrediente a
mais à disposição do olhar da imprensa.

Quando ocorreu a investigação da violação do painel eletrôni-
co na votação em que foi decidida a cassação do senador Luís Este-
vão (PMDB/DF), a imprensa escrita elegeu a TV Senado como cam-
peã de audiência. Em março de 2001, o jornalista Gustavo Krieger
escreveu no Jorna/ do Brasil:

	

"As reuniões do	 'Sisudo, o presidente do Conselho de Ética, senador Rame ihet 'Pi1vÍDB1

	

conselho extrapolam	 MS,), repete a todo momento a promessa de não transfo/7nar as sessões de
depoimento em um espetáculo circense. 1\Tem sempre consegue. As reumões do

	

os limites da II	 conselho extrapolam os limites da TV Senado. Transmitidas por outras emis-

	

Senado"	 soras, faem sucesso em telhes e.alhados pelas 7/as. Os melhores momentos
são repetidos nos telejornais....

O jornalista enfatizou a dimensão amplificada que as transmis-
sões deram ao fato. Nos dias de depoimentos, principalmente de
caciques políticos como o senador Antônio Carlos Magalhães, o
telespectador brasileiro encontrou a tela da tevê tomada pela cena
produzida no Senado Federal. Quando foi anunciada a acareação en-
tre os envolvidos na fraude do painel, a revista Isto é, na edição de
número 1.648, chegou a dizer: "Os novos capítulos da novela, que
estão dando grande audiência não só à TV Senado, já estão marcados.
O presidente da Comissão, Ramez Tebet, confirmou para quinta-feira
a acareação entre ACM, Arruda e Regina"232.

No episódio da "violação do painel", o canal do Senado aca-
bou sendo o responsável por iniciar uma cadeia de transmissões ao
vivo acompanhada pelas grandes redes, que tiveram de deixar de lado,
por algumas horas, em determinados dias, a programação rotineira e
os intervalos comerciais programados, para transmitir também a cena
que a TV Senado exibia. Isso ampliou a possibilidade de informação
para a sociedade e, por conseguinte, a repercussão da investigação,

23! KRIEGER, Gustavo. Espetáculo quase circense. jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 5 Mar.
2001. Brasil. p5.

232 MEIRELES, Andrei; ABDALA, Isabcla e PEDROSA, Mino. De volta pra casa. Resista
Isto é, número 1.648, 2 Maio 2001:[onhinel Disponível na internet via Gopher:
wwwterra.com.br/istoe/ 1648 /política/ 1648. 3 Mar. 2002.
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colocando o canal legislativo no centro da cena mediatizada pela tevê
naquele momento da vida nacional. A mediação proporcionada pela
televisão no episódio do "painel eletrônico" gerou desdobramentos
rápidos até no campo das artes plásticas. O artista goiano Siron Fran-
co montou uma instalação de dois metros e meio de altura em frente
ao Congresso Nacional em Brasília. A obra foi intitulada O que vipela
TT" Segundo o artista, a serragem utilizada para construir a instalação O que vi pela TV
representaria fezes.

Aos poucos, a TV Senado passaria a fazer parte do repertório
da mídia. Uma vez referência consolidada para a crônica política, o
canal conseguiria, em um segundo momento, saltar das páginas políti-

ID

cas para as mais diversas editorias dos jornais e revistas. Os articulistas
também passaram a utilizar o canal como ponto de observação para
artigos variados. "A TV Senado continua a ser um programaço para
os que buscam a alma brasileira na televisão. Sem dúvida, com atra-
ções bem mais autênticas do que as novelas regionais, como 'Porto
dos Milagres', e que expõem com menos exotismo o jeito brasileiro
de ser"233 , escreveu o jornalista Ivan Angelo, em 29 de abril de 2001,
no Jornal da Tarde.

Ao mesmo tempo, percebe-se que a imprensa passaria a patro-
cinar uma espécie de institucionalização da tevê do Senado, transfor-
mando-a em fonte de pauta para reportagens. Em setembro de 2002,
o jornalista Augusto Nunes escreveu no Jorna/do Brasil:

'Muito barulho, cenas prenhes de acão, improvisos que tanto podem reco-
mendar o autor a uma indica çào para o Oscar como sugerir repousos em
clínicas psiqui6tricas, mudaaças bruscas no roteiro, emoção de sobra. O
elenco da TV Senado, em fase fInal de montagem, promete tudo isso e algo
mais  no quadriénio que vai come,car. A peça com estréia marcada para

janeiro de 2003 mobilizará a equipe fixa de 81 atores. São trée senadores
por Estado: na democracia brasileira, os 208.524 eleitores de Roraima tém
o mesmo número de representantes que os 25.655.553 cadastrados em São
Paulo. Das 81 vagas, só 54 terào os ocupantes escolhidos domingo que vem.
As 27 restantes/oram preenchidas em 1988. Quatro anos depois daquela
batalha, muitos vencedores, por distintos motivos, cederam seus gabinetes a
suplentes. O nome do inquilino é irrelevante. Pouco importa se imersos no
limbo do semi-anonimato ou cavalgando as nuvens da notoriedade, todos
estão na metade de um mandato que se encerrará em 2006.

233 ÂNGELO, Ivan. TV Senado escancara o jeito brasileiro de ser. Jornal da Tarde, São
Paulo, 29 abril 2001. [onlinel. Disponível na internet via Gopher: http://
observatoriodaimprensa.com.br . 10 Jun, 2002.

234 NUNES, Augusto. Um elenco como poucos. Jornal do Brasil 29 Set. 2002: lon-linel.
Disponível na internet via Gopher: //jbon]ine.terra.com.br/papel/colunas/Augusto .
27 Dez. 2002.



No artigo publicado às vésperas do primeiro turno das eleições
de 2002, em que o País escolheu o novo presidente da República,
senadores e deputados federais e estaduais, o jornalista utilizou a TV
do Senado como figura de retórica para tentar analisar a qualidade e
o desempenho da representação popular. O artigo do jornalista
Augusto Nunes é mais uma manifestação que legitima a existência do
canal parlamentar, na medida em que o considera e se utiliza dele em
busca de discutir o funcionamento da democracia brasileira.
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A operação de
canais de televisão

pelo Parlamento
teria promovido

uma interação para
além da conquista
de visibilidade por

parte desses
legislativos

As manifestações analisadas neste capítulo apontam para o fato de
que a operação de canais de televisão pelo Parlamento teria promovido
uma interação para além da conquista de visibilidade por parte desses
legislativos. As mudanças operadas a partir do acesso eletrônico aos ple-
nários puderam ser evidenciadas dentro e fora do Parlamento, em um
processo simbólico de construção social. Se os representantes passaram a
atuar sob a influência da câmera, que trouxe o olhar do eleitor para o
interior do Legislativo, o representado, por sua vez, parece ter-se tornado
mais atento ao Parlamento. O telespectador, na condição de representa-
do politicamente, teria passado a utilizar os canais de tevê como instru-
mentos de informação para fazer valer seu direito de cidadão, discutindo,
protestando, apresentando idéias, a partir do que acompanha nas trans-
missões.

Esse exercício de cidadania se manifesta em graus diversos: os
inúmeros cidadãos que priorizam tempo em suas rotinas de vida para
se manifestarem pelo serviço 0800, os telespectadores que conside-
ram tais canais "um ganho para a sociedade" ou o artista plástico de
renome que instala uma obra de protesto em frente ao Congresso
Nacional, indignado com o que assistiu pela tevê do Parlamento. Nes-
sas e em outras manifestações aqui apresentadas, uma força propulso-
ra da cidadania e do debate público parece estar sendo ativada, em
uma interação que pode ser apontada em relação direta com a exis-
tência desses canais de tevê. É uma interação social que não deve ser
ignorada, particularmente quando se busca pensar caminhos ou pos-
sibilidades capazes de auxiliar no aprimoramento de práticas políticas
democráticas em um País como o nosso.
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O desafio de ser público-cidadão

Os canais de televisão operados pelo Poder Legislativo em nos-
so país podem ser vistos sob dois aspectos. Primeiro, sob o que de-
termina o artigo 5° da Constituição Federal, em seu inciso XIV: "É
assegurado a todos o acesso à informação". Um segundo aspecto é o
de aprofundar os estudos de comunicação, no sentido de apresentar
uma abordagem que contrarie o senso comum, que vê na televisão
apenas um meio de comunicação para o entretenimento.

O Parlamento brasileiro teria empreendido uma ação comuni-
cativa instrumentalizada pela televisão, que pode ser considerada como
bem-sucedida, ao criar o artigo 23 da Lei Federal 9.877, de 1995, e,
logo em seguida, colocar em operação canais como o da ALMG e o
do Seriado. Tal ação estaria obtendo êxito na medida em que parece
não se limitar a cumprir a expectativa do Parlamento de garantir uma
esfera de visibilidade pública, independente da mediação da mídia
privada. É uma ação comunicativa que estaria logrando resultados
que incidem positivamente em benefício da sociedade brasileira, pois
contempla, em alguma medida, os aspectos acima apontados.

Ao abrir os plenários para a câmera de tevê, em busca de pu-
blicidade e submetendo-se a expor o cenário de "sepulcro caiado"
evocado pela senadora Heloísa Helena, o Poder Legislativo estaria
pouco a pouco se obrigando a adotar novas feições e atitudes. Passou
a permitir, por meio da televisão, a revelação de informações e do
processo de construção de deliberações, que está sob efetivo controle
de suas mesas diretoras. As presidências do Senado Federal ou da
ALMG exercem esse controle, credenciando ou não órgãos de im-
prensa e jornalistas, permitindo ou não a presença deles nos plenários,
influenciando ou não os processos editoriais das empresas privadas
de comunicação.

A despeito de serem canais oficiais de informação, ao colocar
suas reuniões no ar, essas casas legislativas estariam impondo a si mes-
mas, pelo menos em parte, um novo modo de lidar com informa-
ções de interesse público. Com isso, pode-se afirmar que uma nova
dimensão foi trazida pela televisão às deliberações legislativas: elas
passaram a ser amplificadas, comunicadas ao público, numa ligação
tecnológica direta entre as casas legislativas e o telespectador em seu
cotidiano.

Essas casas
legislativas
estariam impondo
a si mesmas um
novo modo de
lidar com
informações de
interesse público
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As mensagens enviadas pelos telespectadores demonstram que
essa nova dimensão pode ser visualizada na sociedade de forma
seqüenciada. Primeiro, ela se dá junto ao telespectador como ator so-
litário frente ao monitor de televisão. Em seguida, acontece a ligação
com o mundo da vida desse telespectador. Uma vez de posse do que
assiste no canal legislativo, o telespectador, que é trabalhador, contribu-
inte e ator de demandas sociais, cidadão representado no Parlamento,
começaria a fazer uso das informações recebidas pela televisão.

Ao transmitir as	O cidadão indignado ou satisfeito com o que assistiu pode se
sessões, a manifestar pelo serviço 0800 do Senado, comentar com o vizinho,

televisão- o guardar aquilo na memória como um elemento formador de opinião
ou balizador do próximo voto. Um outro telespectador poderia es-

legislativa agiria crever para um jornal ou enviar um e-mail a outras pessoas
como se jogasse tando o que assistiu, e assim por diante, reverberando em uma interação

luz sobre episódios social que, uma vez iniciada, parece não ter fim. Ao transmitir as ses-

de um mundo
sões, a televisão legislativa agiria como se jogasse luz sobre episódios

.-	 -de um mundo oficial que, senão de todo invisivel, e pouco visível a
Oficial maioria dos brasileiros. O telespectador documentado pela pesquisa

mostrou-se interessado pela programação dos canais legislativos, a
despeito de ela ser comumente considerada "uma chatice inominável".

A televisão estaria cumprindo o papel de ligar uma parte do
país oficial - neste caso, o Poder Legislativo - ao país real, aquele que
vive nas ruas, que não freqüenta gabinetes, não vai às galerias acompa-
nhar deliberações e, na maioria das vezes, considera o Parlamento
algo distante e inacessível. Para além da visibilidade que o Legislativo
almeja, esses canais de tevê poderiam reduzir a distância entre o pro-
cesso de construção do poder e os interesses do cidadão.

- Essas transmissões permitem ao telespectador obter mais um
ponto de vista a respeito dos legislativos, que viria a se somar aos
demais que os cidadãos encontram na mídia, seja nas notícias dos
jornais impressos, do rádio, das redes de televisão ou na internet. Ao
se apresentar como uma via a mais de informação, ou mesmo uma
via alternativa, tal ponto de vista contribui para desmonopolizar, em
alguma medida, ainda que pequena, a produção de informações na
televisão brasileira, notadamente a de caráter privado.

Ao contrário do que se convencionou esperar da televisão, os
canais do Legislativo não teriam vindo para atender à tradicional tare-
fa de entreter um público consumidor, mas para alimentar um públi-
co-cidadão. A função deles seria a de exibir e comunicar à sociedade
a rotina desses parlamentos. Uma vez assegurada a transmissão ao
vivo do fazer legislativo, estaria lançada uma semente para auxiliar a
ação do telespectador-cidadão, dos grupos organizados e da socieda-
de frente ao Parlamento. 0 acesso eletrônico feito a partir dos canais



de tevê legislativos parece oferecer à sociedade um mecanismo a mais
para possibilitar o acompanhamento de atividades parlamentares e,
assim, viabilizar instrumentos de fiscalização e de mensuração do Par-
lamento, que é eleito por essa sociedade.

Ao exibir as ações legislativas, a televisão agiria como se colo-
casse um espelho frente à instituição. Aos poucos, diariamente, a cada
transmissão, a sociedade acumularia informações que, entrecruzadas a
outras referências (mídia impressa, rádios, tevês e mundo da vida),
serviriam para tecer um diagnóstico sobre o conjunto da representa-
ção que os cidadãos elegem. Um diagnóstico sobre a qualidade do
Parlamento, com seus acertos, erros, qualidades, negligências ou lacu-
nas. Um diagnóstico daquilo que a própria sociedade conseguiu cons-
tituir para representá-la. Ao transmitir as reuniões, esses canais cons-
troem para a sociedade, em seu dia-a-dia, um retrato do grau de
desenvolvimento alcançado por nosso processo democrático.
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O cenário no qual o telespectador das tevês do Parlamento se
torna um cidadão com mais conhecimento, simbolicamente mais pró-
ximo das casas legislativas e apto a tecer sua própria leitura e análise,
aponta para a possibilidade de que a ação comunicativa implementada
pelos legislativos a partir de suas tevês contribui de alguma forma
para municiar a sociedade brasileira na busca por soluções para os
dois desafios apontados no primeiro capítulo deste estudo. O primei-
ro diz respeito à criação de mecanismos que estabeleçam livre fluxo
de informações na sociedade, em suas diversas esferas públicas. O
segundo desafio trata da existência ou não de instrumentos de diálogo
entre a sociedade e suas instâncias institucionalizadas de poder. A ob-
servação e a análise parecem demonstrar o potencial que a mediação
dos canais parlamentares oferece, no sentido de responder a essas
duas demandas democráticas.

Quando os canais legislativos foram inaugurados, há menos de
uma década, os presidentes da ALMG e do Senado Federal assumi-
ram, no vídeo de suas tevês, o compromisso de dar respostas ao
desconhecimento do cidadão sobre o Poder e à falta de transparência
que então se cobrava do Parlamento. Embora se possa admitir que
esses canais foram capazes de contribuir para a criação de uma certa
interação entre cidadão e Parlamento, algumas questões apresentadas
naquele quadro inicial parecem continuar à espera de respostas. Ao
colocar a TVA no ar, o presidente da ALMG, Agostinho Patrús, pro-
meteu "estabelecer uma via de mão dupla, uma verdadeira parceria
ligando a sociedade a seus representantes na Assembléia". Já o sena-
dorJosé Sarney disse que a TV Senado "daria ao povo condições de
influir nas decisões que são tomadas no Congresso Nacional".

O acesso eletrônico ao Parlamento - que viabiliza a presença
simbólica do telespectador a influenciar as atitudes de seu represen-
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brasileira



tante e o desfecho das deliberações - e a possibilidade da existência
de um cidadão que age como telespectador atento aos atos legislativos
sinalizariam para o aprimoramento das condições necessárias ao
surgimento de elementos que incidam positivamente na
institucionalização de mecanismos de controle das instituições
legislativas e de seus atores por parte dos cidadãos representados.

Ao mesmo tempo, as reações manifestadas por telespectadores
nas mensagens enviadas ao serviço 0800 do Senado Federal e as cita-
ções encontradas na mídia - que levaram a apontar a existência de um
subsistema crítico-interpretativo originado a partir dos canais legislativos
- indicam que, de alguma forma, uma parcela dos cidadãos responde
ao Parlamento motivada pelo acesso eletrônico aos plenários.
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No entanto, a efetiva participação popular, que permitiria à
sociedade brasileira alcançar condições de influir no agendamento de
temas e nas deliberações, estaria ainda por ser construída - os canais
legislativos funcionam como um instrumento auxiliar nesse processo.
É uma perspectiva em que o cidadão bem informado sobre o Parla-
mento e sobre o exercício que os representantes imprimem aos man-
datos políticos será capaz de fazer uso disso para aprimorar a repre-
sentação popular, de forma que ela funcione para contemplar verda-
deiramente as demandas da sociedade.

Se, nessa primeira década de existência, os canais de tevê
legislativos conseguiram marcar um lugar na tela da televisão brasilei-
ra, ainda que pequeno, como comprovam as opiniões de
telespectadores, caberia à sociedade, daqui para frente, manter-se atenta
ao potencial que eles oferecem, buscando tomar posse disso. Em meio
a um sistema televisivo edificado sob o signo do privado, os canais
do Parlamento não devem ser menosprezados quando se trata de
buscar inserir outro molde na constituição da televisão no País. Eles
devem ser considerados possíveis portas de entrada para um modelo
de televisão com caráter público.

O telespectador-cidadão, que a partir da transmissão dos acon-
tecimentos nas casas legislativas passou a manifestar opiniões, contri-
buir com idéias, discordar de propostas e até pautar um programa
diário na TV Senado, pode vir a ser aquele que buscará alguma parti-
cipação no gerenciamento desses canais. Não se trata de utopia. Na
França, por exemplo, existe um único canal legislativo, com transmis-
são diária de 18 horas, divididas de igual forma entre Senado e As-
sembléia Nacional. Como no Brasil, o canal é veiculado por cabo e
por satélite, com uma diferença: uma vez por semana vai para todo o
país em sinal aberto pelo canal estatal France 2.
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É bom que se diga que o canal legislativo francês não é coman-
dado por políticos e sim por um presidente escolhido em processo
público de seleção. Qualquer cidadão francês pode concorrer ao car-
go, desde que apresente um plano de trabalho e um orçamento, que é
submetido à aprovação dos parlamentares. Na seleção, ocorrida em
janeiro de 2003, candidataram-se 21 pessoas. O processo conta com
edital e uma sabatina pública dos candidatos, transmitida ao vivo pela
televisão, além da participação de telespectadores com perguntas via
correio eletrônico. Segundo Chico Sant'Anna235 , o presidente escolhi-
do tem "autonomia de gerir o canal sem interferências externas. Seus
balizadores são o projeto de trabalho previamente proposto, analisa-
do e votado pelo Parlamento". Assim como os parlamentares, o pre-
sidente do canal legislativo francês cumpre um mandato e, se quiser se
manter no cargo, terá que disputar nova eleição.

A experiência dos canais de tevê do Parlamento brasileiro aqui
observada demonstra que uma parcela de cidadãos e de grupos soci-
ais está atenta ao que eles transmitem. A participação da sociedade na
gestão desses canais deve ser apontada como uma meta viável a partir
da interação já demonstrada. Essa participação, contudo, parece de-
pender de um processo ainda por ser construído pela sociedade e não
pelos políticos. Em uma sociedade conflituosa, em que as desigualda-
des socioeconômicas subordinam as relações políticas, "os espaços
de liberdade nos meios de comunicação precisam ser inventados 236 ".
Os canais de televisão que os parlamentos colocaram no ar no País,
por serem ainda recentes e estarem em busca de um caminho próprio,
seriam conduzidos como campo aberto à espera da ação da socieda-
de brasileira, para que sejam transformados em espaços de liberdade
capazes de colaborar com nosso processo democrático.

Essa participação
parece depender
de um processo
ainda por ser
construído pela
sociedade
e não pelos
políticos
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ANEXO 1

LEI N° 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

CAPÍTULO 1
Dos Objetivos e Definições

Art. 1° - O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da
legislação de telecomunicações em vigor, aos desta lei e aos regula-
mentos baixados pelo Poder Executivo.

Art. 2° - O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomuni-
cações que consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a
assinantes, mediante transporte por meios físicos.

Parágrafo único - Incluem-se neste serviço a interação necessá-
ria à escolha de programação e outras aplicações pertinentes ao servi-
ço, cujas condições serão definidas por regulamento do Poder Executivo.

Art. 3° - O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a
cultura universal e nacional, a diversidade de fontes de informação, o
lazer e o entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento
social e econômico do País.

Art. 4° - O Serviço de TV a Cabo será norteado por uma
política que desenvolva o potencial de integração ao Sistema Nacional
de Telecomunicações, valorizando a participação do Poder Executi-
vo, do setor privado e da sociedade, em regime de cooperação e
complementariedade, nos termos desta lei.

§ 1° - A formulação da política prevista no capul deste artigo e
o desenvolvimento do Serviço de TV a Cabo serão orientados pelas
noções de Rede única, Rede Pública, participação da sociedade, ope-
ração privada e coexistência entre as redes privadas e das concessio-
nárias de telecomunicações.
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§ 2° - As normas e regulamentações, cuja elaboração é atribu-
ída por esta lei ao Poder Executivo, só serão baixadas após serem
ouvidos os respectivos pareceres do Conselho de Comunicação Soci-
al, que deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias, após o recebi-
mento da consulta, sob pena de decurso de prazo.

Art. 50 Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes defini-
ções:

1 - Concessão - é o ato de outorga através do qual o Poder
Executivo confere a uma pessoa jurídica de direito privado o direito
de executar e explorar o Serviço de TV a Cabo;

II - Assinante - é a pessoa física ou jurídica que recebe o Servi-
ço de TV a Cabo mediante contrato;

III - Concessionária de Telecomunicações - é a empresa que
detém concessão para prestação dos serviços de telecomunicações
numa determinada região;

IV - Área de Prestação do Serviço de TV a Cabo - é a área
geográfica constante da outorga de concessão, onde o Serviço de TV a
Cabo pode ser executado e explorado, considerando-se sua viabilidade
econômica e a compatibilidade com o interesse público, de acordo com
critérios definidos em regulamento baixado pelo Poder Executivo;

V - Operadora de TV a Cabo - é a pessoa jurídica de direito
privado que atua mediante concessão, por meio de um conjunto de
equipamentos e instalações que possibilitam a recepção, processamento
e geração de programação e de sinais próprios ou de terceiros, e sua
distribuição através de redes, de sua propriedade ou não, a assinantes
localizados dentro de uma área determinada;

VI - Programadora - é a pessoa jurídica produtora e/ou for-
necedora de programas ou programações audiovisuais;

VII - Canal - é o conjunto de meios necessários para o estabe-
lecimento de um enlace físico, ótico ou radioelétrico, para a transmis-
são de sinais de TV entre dois pontos;

VIII - Canais Básicos de Utilização Gratuita - é o conjunto
integrado pelos canais destinados à transmissão dos sinais das emisso-
ras geradoras locais de TV em circuito aberto, não codificados, e pe-
los canais disponíveis para o serviço conforme o disposto nas alíneas
a a  do inciso 1 do art. 23 desta lei;

IX - Canais Destinados à Prestação Eventual de Serviço - é o
conjunto de canais destinado à transmissão e distribuição eventual,
mediante remuneração, de programas tais como manifestações, pales-
tras, congressos e eventos, requisitada por qualquer pessoa jurídica;
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X - Canais Destinados à Prestação Permanente de Serviço - é
o conjunto de canais destinado à transmissão e distribuição de pro-
gramas e sinais a assinantes, mediante contrato, de forma permanente,
em tempo integral ou parcial;

XI - Canais de Livre Programação da Operadora - é o con-
junto de canais destinado à transmissão e distribuição de programas e
sinais a assinantes, mediante contrato, em tempo integral ou parcial,
nos quais a operadora de TV a Cabo tem plena liberdade de progra-
mação;

XII - Cabeçal - é o conjunto de meios de geração, recepção,
tratamento, transmissão de programas e programações e sinais de TV
necessários às atividades da operadora do Serviço de TV a Cabo;

XIII - Rede de Transporte de Telecomunicações - é o meio
físico destinado ao transporte de sinais de TV e Outros sinais de tele-
comunicações, utilizado para interligar o cabeçal de uma operadora
do serviço de TV a Cabo a uma ou várias Redes Locais de Distribui-
ção de sinais de TV e ao Sistema Nacional de Telecomunicações;

XIV - Rede Local de Distribuição de Sinais de TV - é o meio
físico destinado à distribuição de sinais de TV e, eventualmente, de
outros serviços de telecomunicações, que interligam os assinantes des-
te serviço à Rede de Transporte de Telecomunicações ou diretamente
a um cabeçal, quando este estiver no âmbito geográfico desta rede;

XV - Rede Única - é a característica que se atribui às redes
capacitadas para o transporte e adistribuição de sinais de TV, visando
à máxima conectividade e racionalização das instalações dos meios
físico, de modo a obter a maior abrangência possível na prestação
integrada dos diversos serviços de telecomunicações;

XVI - Rede Pública - é a característica que se atribui às redes
capacitadas para o transporte e a distribuição de sinais de TV, utiliza-
do pela operadora do serviço de TV a Cabo, de sua propriedade ou
da concessionária de telecomunicações, possibilitando o acesso de qual-
quer interessado, nos termos desta lei, mediante prévia contratação.

CAPÍTULO II.
Da Competência

Art. 6° - Compete ao Poder Executivo a outorga, por conces-
são, do serviço de TV a Cabo, pelo prazo de um ano, podendo ser
renovado por períodos sucessivos e iguais.

Art. 7° - A concessão para o serviço de TV a Cabo será dada
exclusivamente à pessoa jurídica de direito privado que tenha como
atividade principal a prestação deste serviço e que tenha:
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1 - sede no Brasil;

II - pelo menos cinqüenta e um por cento do capital social,
com direito a voto, pertencente a brasileiros natos ou naturalizados há
mais de dez anos ou a sociedade sediada no País, cujo controle per-
tença a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.

Art. 8° —Não podem habilitar-se à outorgado serviço de TV a Cabo
pessoas jurídicas que se enquadrem em qualquer das seguintes situações:

1 - aquelas que, já sendo titulares de concessão do serviço de
TV a Cabo, não tenham iniciado a operação do serviço no prazo
estabelecido nesta lei ou que se encontrem inadimplentes com a fisca-
lização do Poder Executivo, ou tenham tido cassadas suas concessões
há menos de cinco anos;

II - aquelas das quais faça parte algum sócio ou cotista que
tenha pertencido aos quadros societários de empresas enquadradas
nas condições previstas no inciso 1 deste artigo.

Au. 9° - Para exercer a função de direção de empresa opera-
dora de TV a Cabo, a pessoa física não poderá gozar de imunidade
parlamentar ou de foro especial.

Art. 10 - Compete ao Poder Executivo, além do disposto em
outras partes desta lei, determinar ou normalizar, de acordo com a
conveniência ou interesse público:

1 - os parâmetros técnicos de qualidade e desempenho da exe-
cução e exploração do serviço;

II - os requisitos para a integração, efetiva ou potencial, ao Sis-
tema Nacional de Telecomunicações, do serviço de TV a Cabo e das
redes capacitadas para o transporte de sinais de TV,

III - a fiscalização do serviço, em todo o território nacional;

IV - a resolução, em primeira instância, das dúvidas e conflitos
que surgirem em decorrência da interpretação desta lei e de sua regu-
lamentação;

V - os critérios legais que coíbam os abusos de poder econô-
mico no serviço de TV a Cabo;

VI - o desenvolvimento do serviço de TV a Cabo em regime
de livre concorrência;

VII - o estabelecimento de diretrizes para a prestação do servi-
ço de TV a Cabo que estimulem e incentivem o desenvolvimento da
indústria cinematográfica nacional e da produção de filmes, desenhos
animados, vídeo e multimídia no País.



CAPÍTULO III
Da Outorga

Art. 11—O início do processo de outorga de concessão para o
serviço de TV a Cabo dar-se-á por iniciativa do Poder Executivo ou
a requerimento do interessado.

Art. 12 - Reconhecida a conveniência e a oportunidade de im-
plantação do serviço de TV a Cabo pretendido, será publicado edital
convidando os interessados a apresentar suas propostas, na forma
determinada em regulamento.

Art. 13 - O processo de decisão sobre outorgas para o servi-
ço de TV a Cabo será definido em norma do Poder Executivo, que
incluirá:

1 - definição de documentos e prazos que permitam a avalia-
ção técnica das propostas apresentadas pelos interessados;

II - critérios que permitam a seleção entre várias propostas
apresentadas;

III - critérios para avaliar a adequação da amplitude da área de
prestação do serviço, considerando a viabilidade econômica do em-
preendimento e a compatibilidade com o interesse público;

IV - um roteiro técnico para implementação de audiência dos
interessados de forma a permitir comparação eqüitativa e isenta das
propostas.

Art. 14 - As concessões para exploração do serviço de TV a
Cabo não terão caráter de exclusividade em nenhuma área de presta-
ção do serviço.

Art. 15 -As concessionárias de telecomunicações somente se-
rão autorizadas a operar serviço de TV a Cabo na hipótese de desinteres-
se manifesto de empresas privadas, caracterizado pela ausência de res-
posta a edital relativo a uma determinada área de prestação de serviço.

CAPÍTULO IV
Da Instalação do Serviço

Art. 16—A Rede de Transporte de Telecomunicações é de pro-
priedade da concessionária de telecomunicações e será utilizada para
diversas operações de transporte de sinais de telecomunicações, inclu-
sive o de sinais de TV.

Art. 17 - A Rede Local de Distribuição de Sinais de TV pode
ser de propriedade da concessionária de telecomunicações ou da ope-
radora de serviço de TV a Cabo, devendo, neste último caso, ser
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permitida a eventual prestação de outros serviços pela concessionária
de telecomunicações.

Parágrafo único - Os critérios para a implantação da Rede Local
de Distribuição e da Rede de Transporte de Telecomunicações serão
definidos em regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo.

Art. 18 - Após receber a outorga, a operadora do serviço de
TV a Cabo deverá adotar os seguintes procedimentos:

1 - na instalação da Rede de Transporte de Telecomunicações, a
operadora do serviço de TV a Cabo deverá consultar a concessioná-
ria de telecomunicações, atuante na área de prestação do serviço, so-
bre a existência de infra-estrutura capaz de suportar a execução de seu
projeto, observados os seguintes critérios:

a) a concessionária de telecomunicações deverá responder à
consulta da operadora de TV a Cabo, no prazo máximo de trinta
dias, informando-lhe em que condições atenderá os requisitos do
projeto que embasou a concessão, devendo fazê-lo dentro das se-
guintes opções, por ordem de prioridade: rede existente, rede a ser
implantada ou rede a ser construída em parceria com a operadora
de TV a Cabo;

b) em caso de resposta afirmativa, que respeite os requisitos
técnicos e de prazos previstos no projeto que embasou a concessão, a
operadora de TV a Cabo deverá utilizar a rede da concessionária de
telecomunicações;

c) dentro do prazo anteriormente estipulado, se não houver
resposta da concessionária de telecomunicações ou em caso de res-
posta negativa, ou ainda na hipótese de comprovado
descumprimcnto dos requisitos técnicos e prazos por parte da con-
cessionária de telecomunicações, a operadora de TV a Cabo po-
derá instalar segmentos de rede, de acordo com normas aprova-
das pelo Poder Executivo, utilizando-os exclusivamente para pres-
tação do serviço de TV a Cabo;

d) os segmentos de rede previstos na alínea anterior, para todos
os efeitos, farão parte da Rede de Transporte de Telecomunicações,
devendo a operadora do serviço de TV a Cabo possibilitar, mediante
contratação entre as partes, a utilização destes segmentos pela conces-
sionária de telecomunicações, em condições a serem regulamentadas
pelo Poder Executivo;

II - no que se refere às necessidades da Rede Local de Distri-
buição de Sinais de TV, a operadora de TV a Cabo poderá instalá-la
ou consultar a concessionária sobre seu interesse em fazê-lo, obser-
vando os seguintes critérios:



a) na hipótese de consulta à concessionária de telecomunicações,
esta deverá, no prazo improrrogável de trinta dias, indicar se tem inte-
resse ou possibilidade de atender às rec1uisições do projeto da operado-
ra do serviço de TV a Cabo e em que condições isto pode ocorrer.

b) caberá à operadora de TV a Cabo decidir, em qualquer hi-
pótese, pela conveniência da construção de sua própria Rede Local de
Distribuição ou pela utilização da Rede Local da concessionária.

1° - As concessionárias de telecomunicações e as operado-
ras de TV a Cabo empreenderão todos os esforços no sentido de
evitar a duplicidade de redes, tanto nos segmentos de Rede de Trans-
porte de Telecomunicações como nos de Rede Local de Distribuição.

2° -A capacidade das Redes Locais de Distribuição de Sinais
de TV instaladas pela operadora de TV a Cabo não utilizada para a
prestação deste serviço poderá, mediante ajuste prévio e escrito, ser
utilizada pela concessionária de telecomunicações, atuante na região,
para prestação de serviços públicos de telecomunicações.

3° - No caso previsto no parágrafo anterior, as redes ou os
seus segmentos serão solicitados, remunerados e utilizados em condi-
ções a serem normatizadas pelo Poder Executivo.

§ 4° - Será garantida à operadora do serviço de TV a Cabo
condição de acesso, no ponto de conexão com a Rede Local de Dis-
tribuição de sinais de TV de sua propriedade, às instalações da Rede
de Transporte de Telecomunicações que atende a área de prestação de
serviço, de modo a assegurar pleno desenvolvimento das atividades
de implantação daquela rede e o atendimento aos assinantes.

§ 5° -Nas ampliações previstas no projeto que embasou a con-
cessão, no que respeita à instalação de redes, a Operadora de TV a
Cabo deverá renovar o procedimento de consulta previsto neste artigo.

Art. 19 - As operadoras do serviço de TV a Cabo terão um
prazo de dezoito meses, a partir da data de publicação do ato de
outorga, para concluir a etapa inicial de instalação do sistema e iniciar
a prestação do serviço aos assinantes, em conformidade com o pro-
jeto referendado pelo ato de outorga.

§ 1° - O prazo previsto no capul deste artigo poderá ser pror-
rogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apre-
sentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Poder Executivo.

§ 2° - O Poder Executivo regulamentará outras condições re-
ferentes à instalação das redes e os procedimentos técnicos a serem
observados pelas concessionárias de telecomunicações e operadoras
do serviço de TV a Cabo.
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Art. 20—As concessionárias de telecomunicações e as opera-
doras de TV a Cabo deverão observar rigorosamente os prazos e
condições previstos no projeto de instalação de infra-estrutura ade-
quada para o transporte de sinais de TV a Cabo, especialmente no que
se refere aos interesses de investidores ou de parceiros, sob pena de
responsabilidade.

Art. 21 -As concessionárias de telecomunicações poderão es-
tabelecer entendimentos com as operadoras de TV a Cabo, ou outros
interessados, visando parcerias na construção de redes, e na sua utili-
zação partilhada.

Parágrafo único - Quando o serviço de TV a Cabo for execu-
tado através de parceria, o Poder Executivo deverá ser notificado.

Art. 22 - A concessão para execução e exploração do serviço
de TV a Cabo não isenta a operadora do atendimento às normas de
engenharia relativas à instalação de cabos e equipamentos, aberturas e
escavações em logradouros públicos, determinadas pelos códigos de
posturas municipais e estaduais, conforme o caso.

Parágrafo único -Aos Estados, ]Municípios e entidades de qual-
quer natureza, ficam vedadas interferências na implantação das unida-
des de operação do serviço de TV a Cabo, desde que observada, pela
operadora, a legislação vigente.

CAPÍTULO V
Da Operação Do Serviço

Art. 23 -A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação
do serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes
destinações:

1 - Canais Básicos de Utilização Gratuita:

a) canais destinados à distribuição obrigatória, integral e simul-
tânea, sem inserção de qualquer informação, da programação das emis-
soras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou
UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a área do serviço
de TV a Cabo e apresente nível técnico adequado, conforme padrões
estabelecidos pelo Poder Executivo;

b) um canal legislativo municipal/ estadual, reservado para o
uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos
Municípios da área de prestação do serviço e a Assembléia Legislativa
do respectivo Estado, sendo o canal voltado para a documentação
dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo
das sessões;

c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a
documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo
das sessões;
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d) um canal reservado para o Senado Federal, para a docu-
mentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo
das sessões;

e) um canal universitário, reservado para o uso compartilhado
entre as universidades localizadas no Município ou Municípios da área
de prestação do serviço;

J) um canal educativo-cultural, reservado para utilização pelos
órgãos que tratam de educação e cultura no governo federal e nos
governos estadual e municipal com jurisdição sobre a área de presta-
ção do serviço;

g) um canal comunitário aberto para utilização livre por entida-
des não-governamentais e sem fins lucrativos;

II - Canais destinados à Prestação Eventual de Serviço;

III - Canais destinados à Prestação Permanente de Serviços.

§ 1°—A programação dos canais previstos nas alíneas c  ddo
inciso 1 deste artigo poderá ser apresentada em um só canal, se assim
o decidir a Mesa do Congresso Nacional.

§ 2° - Nos períodos em que a programação dos canais previs-
tos no inciso 1 deste artigo não estiver ativa, poderão ser programa-
das utilizações livres por entidades sem fins lucrativos e não-governa-
mentais localizadas nos Municípios da área de prestação do serviço.

§ 3° - As condições de recepção e distribuição dos sinais dos
canais básicos, previstos no inciso 1 deste artigo, serão regulamentadas
pelo Poder Executivo.

§ 4° - As geradoras locais de TV poderão, eventualmente, res-
tringir a distribuição dos seus sinais,prevista na alínea a do inciso 1
deste artigo, mediante notificação judicial, desde que ocorra justifica-
do motivo e enquanto persistir a causa.

§ 5° - Simultaneamente à restrição do parágrafo anterior, a ge-
radora local deverá informar ao Poder Executivo as razões da restri-
ção, para as providências de direito, cabendo apresentação de recurso
pela operadora.

§ 6° - O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utiliza-
ção dos canais previstos nos incisos II e III deste artigo, sendo que:

1 - serão garantidos dois canais para as funções previstas no
inciso II;

II - trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis serão
utilizados para as funções previstas no inciso III, com programação de
pessoas jurídicas não-afiliadas ou não-coligadas à operadora de TV a
Cabo.
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7° - Os preços e as condições de remuneração das operado-
ras, referentes aos serviços previstos nos incisos II e III, deverão ser
compatíveis com as práticas usuais de mercado e com os custos de
operação, de modo a atender as finalidades a que se destinam.

§ 8° - A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade
alguma sobre o conteúdo da programação veiculada nos canais refe-
ridos nos incisos 1, II e III deste artigo, nem estará obrigada a forne-
cer infra-estrutura para a produção dos programas.

§ 9 - O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos e as
condições de uso nos canais previstos nas alíneas a ag deste artigo.

Art. 24— Excluídos os canais referidos nos incisos 1, II e III do
artigo anterior os demais canais serão programados livremente pela
operadora de TV a Cabo.

Art. 25 - Qualquer pessoa jurídica, no gozo de seus direitos,
estará habilitada a contratar, junto às operadoras, a distribuição de
sinais de vídeo destinados à prestação eventual ou permanente do
serviço de TV a Cabo, previstos nos incisos II e III do art. 23, respon-
sabilizando-se integralmente pelo conteúdo das emissões.

§ 1°— Os canais destinados à prestação eventual ou permanente de
serviços serão ofertados publicamente pelas concessionárias de TV a Cabo.

§ 20 - Sempre que a procura exceder a oferta, a seleção de
interessados na utilização dos canais previstos nos incisos II e III do
art. 23 dar-seá por decisão da operadora, justificadamente, com base
cm critérios que considerem a garantia do direito de expressão e o
exercício da livre concorrência, bem como a gestão de qualidade e
eficiência econômica da rede.

§ 30 - Os contratos referentes à utilização dos canais previstos
nos incisos II e III do art. 23 ficarão disponíveis para consulta de
qualquer interessado.

§ 4) - Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por prática da
concessionária de telecomunicações ou da operadora de TV a Cabo
ou por condições que impeçam ou dificultem o uso de canais ou do
serviço, poderá representar ao Poder Executivo, que deverá apreciar
o assunto no prazo máximo de trinta dias, podendo convocar audiên-
cia pública se julgar necessário.

Art. 26— O acesso, como assinante, ao serviço de TV a Cabo é
assegurado a todos os que tenham suas dependências localizadas na
área de prestação do serviço, mediante o pagamento pela adesão, e
remuneração pela disponibilidade e utilização do serviço.



§ 1' - O pagamento pela adesão e pela disponibilidade do ser-
viço de TV a Cabo assegurará ao assinante o direito de acesso à tota-
lidade dos canais básicos previstos no inciso 1 do art. 23.

§ 2° - A infra-estrutura adequada ao transporte e distribuição de
sinais de TV na prestação do serviço de TV a Cabo, deverá permitir, tecni-
camente, a individualização do acesso de assinantes a canais determinados.

CAPÍTULO VI
Da Transferência da Concessão

Art. 27 - A transferência de concessão somente poderá ser
requerida após o início da operação do serviço de TV a Cabo.

Art. 28 - Depende de prévia aprovação do Poder Executivo,
sob pena de nulidade dos atos praticados, a transferência direta do
direito de execução e exploração do serviço de TV a Cabo a outra
entidade, bem como a transferência de ações ou cotas a terceiros,
quando ocorrer alienação de controle societário.

Art. 29 - O Poder Executivo deverá ser informado, no prazo
máximo de sessenta dias, a partir da data dos atos praticados, nos
seguintes casos:

a) quando ocorrer transferência de cotas ou ações representati-
vas do capital social entre cotistas ou sócios e entre estes e terceiros,
sem que isto implique transferência do controle da sociedade;

b) quando houver aumento de capital social com alteração da
proporcionalidade entre os sócios.

CAPÍTULO VII
Dos Direito e Deveres

Art. 30 - A operadora de TV a Cabo poderá:

1 - transmitir sinais ou programas produzidos por terceiros,
editados ou não, bem como sinais ou programas de geração própria;

II - cobrar remuneração pelos serviços prestados;

III - codificar os sinais;

IV - veicular publicidade;

V - co-produzir filmes nacionais, de produção independente,
com a utilização de recursos de incentivos fiscais previstos na Lei n°
8.685, de 21 de julho de 1993, e outras legislações.

Parágrafo único - O disposto no inciso 1 deste artigo não exime
a operadora de TV a Cabo de observar a legislação de direito autoral.

Art. 31 - A operadora de TV a Cabo está obrigada a:
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1 - realizar a distribuição dos sinais de TV em condições técni-
cas adequadas;

II - não recusar, por discriminação de qualquer tipo, o atendi-
mento a clientes cujas dependências estejam localizadas na área de
prestação do serviço;

III - observar as normas e regulamentos relativos ao serviço;

IV - exibir em sua programação filmes nacionais, de produção
independente, de longa-metragem, média-metragem, curta-metragem
e desenho animado, conforme definido em regulamento a ser baixado
pelo Poder Executivo, resguardada a segmentação das programações;

V - garantir a interligação do cabeçal à rede de transporte de
telecomunicações.

Art. 32— A concessionária de telecomunicações está obrigada a
realizar o transporte de sinais de TV em condições técnicas adequadas.

Art. 33 - São direitos do assinante do serviço de TV a Cabo:

1—conhecer, previamente, o tipo de programação a ser oferecida;

II - receber da operadora de TV a Cabo os serviços de instala-
ção e manutenção dos equipamentos necessários à recepção dos sinais.

Art. 34 - São deveres dos assinantes:

1 - pagar pela assinatura do serviço;

II - zelar pelos equipamentos fornecidos pela operadora.

Art. 35 - Constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção
não autorizada dos sinais de TV a Cabo.

CAPÍTULO VIII
Da Renovação de Concessão

Art. 36 - É assegurada à operadora do serviço de TV a Cabo
a renovação da concessão sempre que esta:

1— tenha cumprido satisfatoriamente as condições da concessão;

TI — venha atendendo à regulamentação do Poder Executivo;

III - concorde em atender as exigências técnicas e economica-
mente viáveis para a satisfação das necessidades da comunidade, in-
clusive no que se refere à modernização do sistema.

Parágrafo único - A renovação da outorga não poderá ser por
infração não comunicada à operadora de TV a Cabo, ou na hipótese
do cerceamento de defesa, na forma desta lei.
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Art. 37 - O Poder Executivo regulamentará os procedimentos
para a renovação da concessão do serviço de TV a Cabo, os quais
incluirão consulta pública.

CAPÍTULO IX
Da Proteção ao Serviço de Radiodifusão

Art. 38— O Poder Executivo deve levar em conta, nos regula-
mentos e normas sobre o serviço de TV a Cabo, que a radiodifusão
sonora e de sons e imagens é essencial à informação, ao entretenimen-
to e à educação da população, devendo adotar disposições que asse-
gurem o contínuo oferecimento do serviço ao público.

Parágrafo único -As disposições mencionadas neste artigo não
devem impedir ou dificultar a livre competição.

CAPÍTULO X
Das Infrações e Penalidades

Art. 39 - As penas aplicáveis por infração desta lei e dos regu-
lamentos e normas que a complementarem são:

1 - advertência;

II - multa;
III - cassação da concessão para execução e exploração do

serviço de TV a Cabo.
§ 1° - A pena de multa será aplicada por infração de qualquer

dispositivo desta lei ou quando a concessionária do serviço de TV a
Cabo não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, qualquer
exigência formulada pelo Poder Executivo e será graduada de acordo
com a infração cometida, consideradas a gravidade da falta, os ante-
cedentes da entidade faltosa e a reincidência específica, de acordo
com atos a serem baixados pelo Poder Executivo.

2° - Nas infrações em que, a juízo do Poder Executivo não se
justificar a aplicação de multa, o infrator será advertido, consideran-
do-se esta como agravante, na hipótese de inobservância de qualquer
preceito desta lei.

Art. 40 - As penas de advertência e multa serão aplicadas ten-
do em vista as circunstâncias em que foram cometidas e agravadas na
reincidência.

Art. 41 - Fica sujeito à pena de cassação da concessão a opera-
dora que incidir nas seguintes infrações:

1 - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento das
exigências legais quanto à execução dos serviços;

II - demonstrar incapacidade legal;

111 - demonstrar incapacidade econômico-financeira;
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IV - submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas
não qualificadas na forma desta lei;

V - transferir, sem prévia anuência do Poder Executivo, a qual-
quer título e por qualquer instrumento, a concessão para execução do
serviço ou o controle da entidade operadora;

VI - não iniciar a operação regular do serviço no prazo máxi-
mo de dezoito meses, prorrogável por mais doze, a contar da data da
publicação do ato de outorga;

VII - interromper, sem justificativa, a execução total ou parcial
do serviço por prazo superior a trinta dias consecutivos, salvo quan-
do tenha obtido a autorização prévia do Poder Executivo.

Parágrafo único - A pena de cassação só será aplicada após
sentença judicial.

CAPÍTULO XI
Das Disposições Transitórias

Art. 42 - Os atuais detentores de autorização do Serviço de
Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos (DIST\ 7), regulado pela
Portaria n° 250, de 13 de dezembro de 1989, do Ministro de Estado
das Comunicações, outorgadas até 31 de dezembro de 1993, que mani-
festarem formalmente ao Ministério das Comunicações o seu
enquadramento nas disposições desta lei, terão suas autorizações trans-
formadas em concessão para execução e exploração do serviço de TV
a Cabo, pelo prazo de quinze anos, contado a partir da data da outorga
da concessão.

§ 1°— A manifestação de submissão às disposições desta lei asse-
gurará a transformação das autorizações de DIST\T em concessão para
a prestação do serviço de TV a Cabo e deverá ser feita no prazo máxi-
mo e improrrogável de noventa dias, a partir da data da publicação
desta lei.

§ 2° - O Poder Executivo, de posse da manifestação de sub-
missão às disposições desta lei, tal como prevê este artigo, expedirá,
no prazo máximo e improrrogável de trinta dias, o correspondente ato
de outorga da concessão para a prestação do serviço de T\/ a Cabo.

§ 3° - As autorizações do serviço de DISTV que ainda não
entraram em operação e tiverem a sua autorização transformada em
concessão do serviço de TV a Cabo terão o prazo máximo e
improrrogável de doze meses para o fazerem, a contar da data da
publicação desta lei, sem que o que terão cassadas liminarmente suas
concessões.

Art. 43—A partir da data de publicação desta lei, as autorizatárias
de DISTV, enquanto não for transformada a amortização em conces-
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são do serviço de TV a Cabo, conforme previsto no artigo anterior,
deverão prosseguir na prestação do serviço em redes submetidas às
disposições desta lei.

Art. 44—Na implementação das disposições previstas nesta lei,
o Poder Executivo terá o prazo de seis meses para baixar todos os
atos, regulamentos e normas necessários, ouvido o parecer do Con-
selho de Comunicação Social.

Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174° da Independência e 107° da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Sérgio Motta
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NEXO II
157

Figura 3 - Grade básica da TV Senado

0h30	JORNAL DO SENADO! ESPECIAIS / MINISTÉRIO DA CULTURA

1h CIDADANIA 1
CIDADANIA 5
CIDADANIA 4
CIDADANIA 3
CIDADANIA 2

2h	DECORAÇÃO

2h30	CANAL DO MUNICÍPIO

3h	JORNAL DO SENADO / CAMINHOS DA ARTE / VESTÍGIOS DO PASSADO

3h30 ENTREVISTA 1
ENTREVISTAS
ENTREVISTA 4
ENTREVISTA 3
ENTREVISTA 2

4h	FALA CIDADÃO

4h30	DE CORAÇÃO

5h	CANAL DO MUNICÍPIO

5h30	ESPECIAIS / MINISTÉRIO DA CULTURA

6h CIDADANIA 2
CIDADANIA 1
CIDADANIA 5
CIDADANIA 4
CIDADANIA 1

7h	DE CORAÇÃO

7h30 ENTREVISTA 2
ENTREVISTA 1
ENTREVISTAS
ENTREVISTA 4
ENTREVISTA 3

8h	JORNAL DO SENADO / CAMINHOS DA ARTE / VESTÍGIOS DO PASSADO

8h30	CANAL DO MUNICÍPIO

9h	ESPAÇO CULTURAL -CLÁSSICOS

10h	SEMINÁRIOS E PALESTRAS

11h30	CANAL DO MUNICÍPIO

12h	JORNAL DO SENADO / CAMINHOS DA ARTE / VESTÍGIOS DO PASSADO

12h30 ENTREVISTA 3
ENTREVISTA 2
ENTREVISTA 1
ENTREVISTAS
ENTREVISTA 4
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13h	ESPECIAIS! MINISTÉRIO DA CULTURA

13h30 CIDADANIA 3
CIDADANIA 2
CIDADANIA 1
CIDADANIA 5
CIDADANIA 4

14h30	SESSÃO PLENÁRIA ! COMISSÓES (ao vivo - reapresentação)

17h30	CANAL DO MUNICÍPIO

18h	CAMINHOS DA ARTE / VESTÍGIOS DO PASSADO

18h30	FALA CIDADÃO

19h CIDADANIA 4
CIDADANIA 3
CIDADANIA 2
CIDADANIA 1
CIDADANIA 5

20h	ESPECIAIS / MINISTÉRIO DA CULTURA

20h30 ENTREVISTA 4
ENTREVISTA 3
ENTREVISTA 2
ENTREVISTA 1
ENTREVISTA 5

21h	JORNAL DO SENADO! FALA CIDADÃO

21h30	SESSÃO PLENÁRIA (reapresentação)! ESPAÇO CULTURAL

23h	DE CORAÇÃO

23h30	ESPAÇO CULTURAL - CLÁSSICOS! TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Fonte: Senado Federal/TV Senado/2002



Figura 4— Grade de Fim de Semana

Sábado/Domingo

1h	CIDADANIA (SEGUNDA-FEIRA)
CIDADANIA (QUINTA-FEIRA)

2h	IDÉIAS
FALA CIDADÃO

2h30	JORNAL DO SENADO

3h	ESPECIAIS / AS CORES DO BRASIL

3h30	ENTREVISTA (SEGUNDA-FEIRA)
ENTREVISTA (QUARTA-FEIRA)

4h	FALA CIDADÃO
IDÉIAS

4h30	DE CORAÇÃO
DE CORAÇÃO

5h	ESPECIAIS IAS CORES DO BRASIL
ESPECIAIS /AS CORES DO BRASIL

5h30	JORNAL DO SENADO

6h	IDÉIAS
FALA CIDADÃO

6h30	CIDADANIA (TERÇA-FEIRA)
CIDADANIA (QUARTA-FEIRA)

7h30	ENTREVISTA (TERÇA-FEIRA)
ENTREVISTA (QUINTA-FEIRA)

8h	DECORAÇÃO
JORNAL DO SENADO

8h30	JORNAL DO SENADO
CANAL DO MUNICÍPIO

9h	CANAL DO MUNICÍPIO
ESPECIAIS / AS CORES DO BRASIL

9h30	LEITURAS / ESPECIAIS
IDÉIAS

10h	QUEM TEM MEDO DE MÚSICA CLÁSSICA?

11h	IDÉIAS
FALA CIDADÃO

11h30	ESPECIAIS / AS CORES DO BRASIL

12h	JORNAL DO SENADO

12h30	ENTREVISTA (QUARTA-FEIRA)
ENTREVISTA (SEXTA-FEIRA)

13h	FALA CIDADÃO
IDÉIAS

13h30	CIDADANIA (QUARTA-FEIRA)
CIDADANIA (SEXTA-FEIRA)
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14h30	ESPAÇO CULTURAL
ESPAÇO CULTURAL

16h	CANAL DO MUNICÍPIO

16h30	DE CORAÇÃO

17h	ENTREVISTA (QUINTA-FEIRA)
FALA CIDADÃO

17h30	IDÉIAS
ENTREVISTA (SEGUNDA-FEIRA)

18h	QUEM TEM MEDO DE MÚSICA CLÁSSICA?

19h	CIDADANIA (QUINTA-FEIRA)
CIDADANIA (SEGUNDA-FEIRA)

20h	ESPECIAIS
LEITURAS / ESPECIAIS

20h30	FALA CIDADÃO
IDÉIAS

21h	JORNAL DO SENADO

21h30	ESPAÇO CULTURAL
TEATRO ARTHUR AZEVEDO

23h	IDÉIAS
FALA CIDADÃO

23h30	DE CORAÇÃO
DE CORAÇÃO

24h	TEATRO ARTHUR AZEVEDO
QUEM TEM MEDO DE MÚSICA CLÁSSICA?

Fonte: Senado Federal/TV Senado/2002



Figura 5 - Programação básica da TV Assembléia

7h	REPÓRTER ASSEMBLÉIA (reprise)

7h30	HORÁRIO RESERVADO À CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

8h30	PANORAMA (ao vivo)

9h15	PLENÁRIO / COMISSÕES (ao vivo)

12h	ASSEMBLÉIA DEBATE (reprise)

13h	HORÁRIO RESERVADO AO TRE

13h50	REPÓRTER ASSEMBLÉIA (reprise)

14h15	PLENÁRIO (ao vivo)

18h30	HORÁRIO RESERVADO À CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

19h30	REPÓRTER ASSEMBLÉIA (ao vivo)

20h	VÍDEO (reprise) - MACRORREGIÕES

20h30	HORÁRIO RESERVADO AO TRE

21h30	PANORAMA (reprise)

22h	REPÓRTER ASSEMBLÉIA (reprise)

22h30	ELEIÇÕES 2002 (inédito)

23h30	SALA DE IMPRENSA (inédito)

0h30	VIA LEGAL (reprise)

1h20	REPÓRTER ASSEMBLÉIA (reprise)

2h	ENCERRAMENTO

Fonte: ALMG/TVA/2002
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Figura 6 - Programação básica da TV Assembléia
no fim de semana

12h	RESENHA (reprise)

12h40	VÍDEO (reprise) - MACRORREGIÕES

13h	HORÁRIO RESERVADO AO TRE

13h50	ELEIÇÕES 2002 (reprise)

14h20	TEATRO ASSEMBLÉIA (reprise)

15h	VIA LEGAL (reprise)

15h40	MÍDIA NO ESPELHO (reprise)

16h30	ELEIÇÕES 2002 (reprise)

17h	HORÁRIO RESERVADO À CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

18h	ELEIÇÕES 2002 (reprise)

19h	RESENHA (reprise)

19h30	SALA DE IMPRENSA (reprise)

20h30	HORÁRIO RESERVADO AO TRE

21h	SEGUNDA MUSICAL (reprise)

21h30	PANORAMA (reprise)

22h	MÍDIA E PODER (reprise)

23h	ASSEMBLÉIA DEBATE

Oh	ENCERRAMENTO

Fonte: ALMG/TVA/ 2002
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