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1 INTRODUÇÃO

Em 1993. a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) se deparou

com os resultados de uma pesquisa encomendada ao instituto Vox Populi sobre a opinião que

os eleitores do Estado tinham a respeito do Parlamento mineiro. Esses dados ilustraram a

dimensão do problema comunicacional e participativo existente entre o Parlamento e a

sociedade, conforme analisou Letícia Renault (2004). O Vox Populi entrevistou 1.503

eleitores entre os dias 23 e 26 de outubro de 1993, em Belo Horizonte e no interior de Minas.

Alguns desses resultados foram destacados:

95% dos entrevistados, quando questionados sobre alguma lei ou projeto de lei
aprovado ou em discussão na 11. .t IG, nos últimos seis meses, alegarani nada saber
a respeito ou preftriram não responder; apenas 1% soube di:er o número de
deputados que compõem a A LAÍG: 97% não souberam dizer quem era o presidente
da Cciniara Federal e 95% desconheciam o nome de quem presidia o Senado.
(RENAULT, 2004, p.17).

Para Renault (2004), tais dados revelaram que o Poder Legislativo mineiro não

conseguia comunicar-se ou dialogar com o cidadão, ou mesmo se fazer entender por ele.

Nesse contexto, a temática a que se propõe este estudo tem como espinha dorsal

analisar uma entre as várias ações adotadas pelo Poder Legislativo de Minas para reduzir o

abismo informacional entre a ALMG e a população, conforme diagnosticado pela pesquisa do

Instituto Vox Populi, em 1993. Este trabalho de monografia está focado na Agência de Rádio

da Assembléia que. ao longo do estudo. chamaremos de ARA.

A análise está centrada na história dessa Agência, sua localização na estrutura interna

da Casa legislativa mineira, organização operacional e administrativa, os seus objetivos e

modos de atuação. Além disso. analisamos como se dá seu relacionamento com o público

externo e os critérios de seleção de notícias adotados para garantir equilíbrio de informações

sobre os órgãos do Legislativo e permitir ao cidadão uma percepção da diversidade política da

representatividade.

No segundo capítulo, analisamos conceitos básicos relativos às áreas de comunicação

e à ciência política, que poderão dar dimensão e sentido à existência da ARA. Pelo lado da

comunicação, tratamos de alguns conceitos de comunicação pública e de jornalismo público



na dimensão voltada para o interesse social ou público; pelo lado da teoria da democracia ou
da ciência política, abordamos os conceitos de accountabilitv, sob a ótica da participação
política e da fiscalização do Legislativo pela sociedade. Apresentamos a opinião de vários
autores cm que prevalece a defesa de que a informação é instrumento eficaz e fundamental
para conhecimento da ação política e, por isso, deve ser distribuída por meio de canais
institucionais. Em outra vertente, alguns pesquisadores apontam que é papel do jornalismo
público e da comunicação pública favorecer a disseminação dessa informação para a
sociedade.

Pelo lado do veículo de comunicação, apontamos, na terceira parte desta análise, o
rádio, que tem resistido como alternativa de comunicação de massa nesses tempos de forte
concorrência com outras mídias, como internet, os tocadores de áudio digital e os aparelhos
de celular. O tema é tratado no terceiro capítulo, onde resgatamos alguns momentos da
história política em que o rádio foi utilizado para manter, tornar ou retomar o poder ou como
canal de relação entre o político e o seu eleitor. Também abordamos os desafios de analisar
como se dão os processos de recepção no rádio e as possibilidades que esse veículo de
comunicação ainda oferece à interlocução com grandes massas.

O quarto capítulo deste estudo faz o resgate histórico da ARA desde sua criação:
documentos institucionais que garantem sua existência, registros jornalísticos que fazem
menção á sua implantação, citações feitas pelos deputados em Plenário e sua estrutura inicial.
Além disso, depoimentos dos profissionais que participaram das várias fases do serviço e que
estiveram envolvidos na sua criação foram levantados e constam desse resgate histórico.
Nessa fase, o estudo introduz as relações que a ALMG passou a manter com o cidadão, a
partir da década de 1980, por meio de várias mídias, mas com foco no rádio. Também
apresentamos dados preliminares de pesquisas de opinião apontando alguns resultados desse e
de outros esforços de comunicação.

Esse retrospecto inicial culmina no quinto capítulo, que trata da realidade da ARA, em
2008, quando completou oito anos de atividades: sua estrutura jornalística, operacional e
administrativa; seu modo de funcionamento; canais utilizados para chegar às suas audiências,
quais sejam, os ouvintes de rádio das emissoras parceiras ou os internautas, além das formas
de acesso ao serviço. Ancorada nas discussões teóricas iniciais propostas para os conceitos de
jornalismo público, comunicação pública e accountability, analisamos outras questões, como
a definição das condições para seleção de conteúdos, levando em conta características do
veículo rádio, como o imediatismo da notícia, a instantaneidade e a qualidade de ser factual:
critérios de noticia, como a abrangência da informação e o interesse público. Também são



apresentados alguns exemplos dos conteúdos noticiosos propriamente ditos, que se inserem

nas categorias do jornalismo informativo, interpretativo e opinativo. Por se tratar de uma

arena política, mostramos ainda se o pluralismo político-partidário é tratado - e como - nos

informes, passando a ser um valor-noticia. Entre as hipóteses propostas, está a de que tais

condições sinalizam a preocupação de que o cidadão seja informado sobre a maior parte ou

muitas partes desses passos da Casa política, especialmente aqueles relacionados ao processo

legislativo.

Além dos conteúdos, relatórios gerenciais subsidiam o estudo com informações

objetivas e quantitativas sobre a abrangência do serviço e o alcance das notícias: quantas

emissoras recebem os boletins da ARA, tempos estimados de permanência dessas notícias na

programação radiofônica, acessos das informações pela internet. O propósito desses dados é

criar urna dimensão capaz de favorecer à formulação de uma resposta a questões propostas

neste trabalho: será que a ARA colabora com a redução da assimetria informacional na

relação representante—representado e contribui para a transparência do Poder Legislativo

mineiro?

Algumas possíveis respostas para essas perguntas são apresentadas na conclusão, onde

sintetizamos a percepção, depreendida a partir desta pesquisa, de que todo o processo

comunicativo da ALMG com o cidadão, por meio do rádio, tem um alcance real, embora

aponte a necessidade de adaptações que possam tornar a Agência de Rádio da Assembléia

mais eficaz na sua tarefa, qual seja a de contribuir para que a ALMG seja uma organização

acounicible e transparente.

1.1 Justificativa

Urna pesquisa a respeito da atuação da Agência de Rádio da Assembléia torna-se

importante. tendo em vista a falta de um conhecimento documentado e institucionalizado

acerca dela. Dentro do Poder Legislativo estadual, ainda há sinais de que são muitas as

dúvidas sobre o que é ou o que fazem os profissionais que atuam no setor, fundado pela

ALMG no ano de 2000.

Um estudo que faça uma abordagem documental, histórica e analítica das ações

desenvolvidas pela Agência pode colaborar com o registro do seu processo de construção e

aprimoramento, apurar seu papel perante o Poder Legislativo e a sociedade e servir de



referência para balizar ações e decisões sobre o futuro da ARA. Também poderá servir de

modelo para outros legislativos brasileiros que entraram ou que pretendem ingressar no

"irreversível" caminho da democracia participativa e deliberativa.

Ao buscarmos a identificação de fatores que tornam a ARA um serviço de divulgação

de notícias sobre o Parlamento estadual, tentamos responder perguntas do tipo: quais

pressupostos democráticos esse serviço abrange? A ARA, ao longo dos anos, tem ajudado o

Legislativo mineiro a ser mais bem compreendido pelo cidadão e a se aproximar da

sociedade, por meio da redução da assimetria informacional entre o eleitor e a Casa

Legislativa? A ALMG tem utilizado este instrumento para ser urna organização accouniable

ou para dar transparência às suas ações?

A revisão de estudos, pesquisas e artigos produzidos a respeito das ações de

comunicação pública, jornalismo público e institucional e outras medidas de aproximação do

Poder Legislativo mineiro com a sociedade, disponibilizadas pela ALMG, nos fez perceber a

existência de uma lacuna em relação ao conhecimento acerca da atuação da ARA, sua origem

e os papéis que tem desempenhado, sejam eles institucional, político, jornalístico ou de

utilidade pública, levando, inclusive, à menção equivocada a esse serviço, embora já atue

desde 2000. continuamente.

O estudo quer contribuir para os campos da comunicação pública, do jornalismo

público, da política e democracia, ou aqueles que também se propõem a utilizar o veículo

rádio para a disseminação de informação pública, seja ela legislativa ou não.



1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

• Fazer uma abordagem documental e histórica sobre a Agência de Rádio da Assembléia

e o funcionamento desse serviço corno parte das ações do Poder Legislativo mineiro

para cumprir o preceito constitucional da transparência e como instrumento de

accountability, favorecendo a redução da assimetria informacional e a interiorização da

ALMG.

1.2.2 Objetivos específicos

• Levantar informações e documentos que revelem a relação da ALMG com o cidadão,

por meio do rádio, tendo corno foco central a história da Agência de Rádio da

Assembléia, desde sua fundação;

• demonstrar como é o funcionamento da Agência de Rádio da Assembléia sob o ponto

de vista da rotina administrativa, operacional e jornalística;

• tentar estabelecer a relação entre o que propõe a teoria acerca do jornalismo público, da

comunicação pública e do interesse público e os conteúdos informativos divulgados

pela Agência de Rádio da Assembléia, fazendo o contraponto entre teoria e prática;

• tentar demonstrar se e como a Agência de Rádio da Assembléia colabora com a

sociedade sendo um instrumento de acompanhamento da ação política:

• ao final, propor, se necessário, a partir das identificações e demonstrações, outros

caminhos ou adequações pelas quais o serviço da Agência deve passar para que atenda

os seus objetivos de tornar a ALMG uma "organização" transparente e accountable.



• 2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS INICIAIS - NAS ONDAS DO RÁDIO:

JORNALISMO PÚBLICO, COMUNICAÇÃO PÚBLICA E ACCOUN74BILITY

Durante um longo período da história política brasileira (1964 - 1974), a participação

da sociedade no Estado sofreu com as limitações impostas pelo autoritarismo político. Um

novo cenário começou a se delinear com os primeiros sinais de abertura democrática.

Após 1974. com o processo de abertura política. o país atravessaria fases com
amplas manifrsmaçôes de massa, dentre elas a marcha pelas diretas, ciii 1984; as
manifestações pelo impeachmcnt do presidente Co/lo,: a CPI dos anÕeS, e as várias
CPIs que :ê,n se instalado ao longo do tempo. (BAQUERO. 2001).

Á abertura democrática, em 1985. deu sentido às ações de comunicação dos órgãos e

serviços públicos. Já não se pode falar de uma democracia idealizada, só de discursos. debates

e embates. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) foi o passo necessário para a

abertura democrática, na prática, e reconheceu como direito real o que, antes, era apenas ideal.

Ari. 5°f..]
§ XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte. quando necessário ao exercício profissional: (...)
Art. 220 - A manifestação cio pensamento, a criação, a expressão e a informação.
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
§ 1 ' — Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social.
observado odispostonoart. 5°, if' V. X XIIIeXII' (BRASIL, 1988).

Nesse sentido, a vivência prática de pressupostos democráticos - como o acesso e o

direito à informação -, mais que unia necessidade, passou a ser exigência. Mas apenas isso

não seria bastante. O cientista político norte-americano. Robert Dahl (2001) destacou que.

numa sociedade democrática, é necessário que ela (a informação) venha de fontes

diversificadas e alternativas.



Lina democracia em grande escala exige:
1. Funcionários eleitos
2. Eleições livres, justas e freqüentes
3. Liberdade de expressão
4. Fontes de informação diversificadas (grifo nosso)
5. Autonomia para as associações
6. Cidadania inclusivo. (DAHL, 2001. p.99).

Quais opções teria, então, o cidadão que quisesse buscar as informações para ajudá-lo

na construção de seu referencial cognitivo, senão os veículos de comunicação de massa ou a

chamada 'grande imprensa"? Letícia Renault (2004) apontou o papel da mídia como, talvez, o

único canal de informação para grande parcela da sociedade.

As redes privadas de televisão, os jornais impressos e as emissoras de rádio são a
segunda via Járinal de injármação e, às vezes, a única forma de inierlocução entre
esses atores. .4 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. (RENAULT. 2004. p16).

Se, como coloca Renault (2004), os media são os canais que o cidadão tem para se

inteirar sobre aquilo que é interesse público. Dahl (2001) acrescenta, então, a necessidade de

que, numa democracia plena, essa informação venha de várias Fontes. E elas surgiram em toda

parte: jornais, revistas, tevês, rádios e internet dão vazão a um infindável discurso informativo

por vezes, é verdade, "camuflado" sob a ótica do interesse público. Fazem uma cobertura

jornalística excessiva e naturalmente crítica e também usam a crítica pela crítica. Com  essa

preocupação de ser os "olhos do povo", a mídia também se esquece (ou nem percebe) de

outros "interesses públicos" que foram objeto ou resultado da ação do agente político.

Nos últimos anos, cada vez com maior intensidade, o Poder Legislativo tem sido alvo

de persistentes ataques por parte da mídia que, raramente, enxerga quaisquer de suas

qualidades. Se os meios de comunicação de massa ainda são o principal canal de interlocução

entre os Legislativos e o povo, tal postura pode estar indo na contramão do interesse do

cidadão, que deveria ser informado sobre o lado negativo do Poder. mas também de suas

qualidades como um dos mais representativos entre os três poderes da República Federativa

do Brasil.

Este estudo trata especialmente do acesso à informação sobre o Legislativo por meio

de canais alternativos e a possibilidade de influenciar na vivência política e cidadã, e no



fortalecimento da democracia. Esbarramos, assim, no encontro entre os conceitos de

informação, democracia e interesse público. A pesquisa prossegue com a análise de temas

relacionados e interligados, a saber: o jornalismo público, a comunicação pública e a

accouniabilitv. Também falaremos do rádio como veículo em que se dá todo esse processo

comunicativo e informacional em questão.

2.1 Jornalismo público e comunicação pública: interesse público?

Para urna definição primeira do que seja comunicação pública ou a que propósitos ela

atende recorremos a Graça França Monteiro (2007), para quem a comunicação pública se

relaciona a vários fins.

a comunicação pública é relacionada a várias finalidades, corno por exemplo.
a de responder à obrigação que as instituições públicas têm de iiforn:ar o público;
estabelecer urna relação de diálogo deforma a permitir a prestação de serviço ao
público; apresentar e promover os serviços da administração; tornar conhecidas as
instituições (comunicação externa e interna): divulgar ações de comunicação cívica
e de interesse geral; e integrar o processo decisório que acompanha a prática
política. (MONTEIRO. 2007. p. 39).

Monteiro (2007) chama a atenção para o fato de que a comunicação pública tem sido

relacionada àquela feita pelos órgãos de governo, como Legislativo. Judiciário e Executivo.

Mas Luiz Martins da Silva, citado por Monteiro (2007). amplia esse conceito ao observar que

eia também pode ser feita por movimentos sociais e organizações do terceiro setor e por

empresas que pretendam alcançar os cidadãos em ações de cidadania empresarial. (SILVA.

Luiz Martins da apud MONTEIRO. 2007. p. 39).

Ao falar do surgimento da comunicação pública no Brasil. Elizabeth Pazito Brandão

(2007) apontou os vários sentidos para a expressão e chamou a atenção para pontos em

comum entre eles.

( ... ) entre os múltiplos significados da expressão comunicação pública.é possível
encontrar um ponto comum de entendimento que é aquele que di: respeito a um
processo comunicativo que se instaura entre o Eswdo. Governo e Sociedade com o
objetivo de informar para a construção da cidadania. (BRANDAO. 2007. p.9).



Esses significados passam por um novo refinamento no entender de Vieira Costa,

citado por Wilson da Costa Bueno (2007). Ao diferenciar a comunicação governamental, da

pública e da política, ele amplia a definição para comunicação de interesse público", que

abrange ações e atividades que têm endereço a sociedade, independentemente de sua origem

(pública ou privada). (COSTA apud BUENO, 2007, p. 136).

Comunicação de interesse público é toda ação de comunicação que tem como
objetivo primordial levar uma informação à população que traga resultados
concretos para se viver e entender melhor o mundo. .'Va comunicação tk interesse
público, os beneficiários diretos e primordiais da ação sempre serão a sociedade e
o cidadão. (COSTA apud BUENO, 2007. p. 137).

Tal entendimento é objeto de algumas críticas feitas por Bueno (2007) ao apontar

equívocos graves. Um deles é que Vieira da Costa não contempla a comunicação de interesse

público como sendo um processo e a reduz a apenas uma ação. Outra crítica é que a definição

apresenta a comunicação como um processo unilateral. Apesar disso, os entendimentos sobre

comunicação pública expostos até agora são suficientes para esta análise. Ademais, o

importante é essa idéia de comunicação pública voltada para o interesse da sociedade ou do

público.

Com essa noção, passamos à definição de jornalismo público, cuja compreensão será

fundamental para este trabalho. Para isso, recorremos a Teijeiro, citado por Luiz Martins da

Silva (2002), que nos aponta alguns passos práticos para o exercício do jornalismo público.

1. Escuchar sisiemáticamt'nte Ias historias e ideas de los ciudadanos manteniendo,
ai misino lienipo. Ia /iberiad para elegii' a cuáles de esas historias prestar atL'nción.
2. Examinar maneras alternativas de enmaicar Ias historias a partir de los temas
que resultan importantes para la comunidad. 3. Escoger aqueilos enfoques, en Ia
presenlación de los lemas, que ofre:can Ia mejor oportunidad para estimular Ia
deliberación ciudadana y Ia comprensión de los temas por parte dcl público. 4.
Tomar Ia iniciativa a Ia hora de informar acerca de los problemas públicos
sobresalientes en un modo que aumente cl conocimiento dei público acerca de Ias
posibles soluciones y acerca de los valores comprometidos en los cursos de acción
alternativos. 5. Prestar atención continua v sistemática a si Ia relacián
comunicativa con e/ público es creíble v de buena calidad (TEIJEIRO apud SILVA.
Luis Martins da, 2002).



Entre esses passos. destaque ao que Teijeiro diz no item 3, em que propõe o estímulo
da cidadania, e o item 4, em que defende informações que tratem de questões públicas
relevantes de maneira a tornar o público capaz de entender as possíveis soluções para esses
problemas. Essa construção nos remete à importância da formação de públicos atentos,
capazes de compreender, decidir ou influenciar.

O estudo de Luiz Martins da Silva (2002) também analisa a importância da sociedade
como produtora de fatos jornalísticos, especialmente quando a notícia diz respeito ao
sensacionalismo, esse, sim. um grande "chamarisco" dos selecionadores de notícias
(gaiekeepers) (SILVA, Luiz Martins da. 2002). Para ele, esse modo de noticiar ou fazer
jornalístico não caberia na proposta do que se entende por jornalismo público.

O que tem caracteri:ado, no entanto, o jornalismo público é a intenção de. não
apenas se servir dos fatos sociais no que eles apresentam de dramático, mas
agregar aos valores-notícia fnews .,alues/ tradicionais elementos de análise e de
orientação do público quanto a soluções dos problemas, organi:ações neles
especializadas e indicações de serviços à disposição da comunidade: endereços,
telefones úteis, faxes, e-maus, sites etc. (SILVA, Luiz Martins da, 2002).

A origem dessa reflexão sobre jornalismo público é bem recente e teve início nos
Estados Unidos. Um artigo de 1997. publicado pelo Instituto Gutenberg'. mostra que, a partir
de década de 1980, a queda da credibilidade dos norte-americanos na política se estendeu aos
jornais. (CASTILHO. 1997).

O índice de confiabilidade dos jornais do Tio San, caiu de 51% em 1988 para 21%
em 1995. O mesmo fenômeno afetou as revistas, que baixaram de 38% para 14% no
mesmo período. O Yankclovich Monitor afirma também que a perda de
credibilidade dos jornais foi tão intensa quanto a da televisão, em que o número de
pessoas que confiatij plenamente nos noticiários passou de 55% para 23% entre
1988 e 1995. (CASTILHO. 1997).

Segundo Castilho (1997), esse comportamento do leitor levou a imprensa americana a
urna auto-análise e parte dela concluiu que os jornais deveriam retornar o contato com os leitores
e abrir espaço para discutir temas que fossem classificados como de interesse público. Foi aí. por
volta de 1990, que surgiu a expressão 'jornalismo cívico', logo acompanhada por outras como

O Instituto Gutenberg foi criado por jornalistas em 1994. O Instituto se diz apartidário e não-lucrativo e garante
defender a liberdade de imprensa. Ele pode ser acessado pelo endereço <http:,'vww.igutenberg.org>.



jornalismo de interesse público', ou ainda. 'jornalismo de contato com a comunidade'

(CASTILHO, 1997).

Na sua origem, o "jornalismo cívico" norte-americano propôs a criação de uma agenda

jornalística que contivesse questões levantadas pelos cidadãos comuns, incluindo debates

sobre segurança pública, desemprego, saúde. educação e aposentadorias. (CASTILHO, 1997).

A idéia, segundo Castilho (1997). seria valorizar as questões mais próximas da vida do

cidadão, decepcionados com a política. Para saber o que a sociedade queria debater, centros

de pesquisa foram criados, grupos passaram a financiar projetos de jornais voltados para o

interesse público e os jornais foram estimulados a elaborar políticas editoriais tendo os

resultados das pesquisas de opinião como base.

De acordo com Castilho (1997), esse modo de fazer jornalístico enfrentou críticas. Por

causa da cobertura eleitoral norte-americana, em 1992, surgiram questionamentos e as

discussões ficaram mais acirradas em 1994.

A rápida multiplicação de iniciativas locais e a aceitação imediata geraram uma
grande discussão entre jornalistas, porque a experiência do jornalismo de interesse
público acabou tocando na questão da independência e isenção dos profissionais,
um dos pontos mais sensíveis na ideologia da imprensa norte-americana. f ...J. O
New York Times, em editorial, advertiu que o jornalismo de interesse público
poderia "significar a morte da isenção e independência, os dois pilares da imprensa
norte-americana. " (CASTI LEIO. 1997).

Tal modelo de jornalismo público é balizado pela participação da audiência na

elaboração da pauta, daí a preocupação com a isenção. Em 1994. os jornais que se

envolveram nesse "novo modo de fazer jornalístico" passaram a centrar sua cobertura

eleitoral naquilo que os eleitores esperavam dos candidatos e não nos projetos dos candidatos.

"O referencial básico passou a ser a agenda dos leitores e não a plataforma apresentada pelos

interessados em concorrera cargos públicos." (CASTILHO, 1997).

Passada a fase de críticas exacerbadas, Castilho (1997) destaca que o jornalismo cívico

ou de interesse público ficou restrito a alguns veículos, e passou a ser enxergado apenas como

um movimento que se assentou no envolvimento do leitor na definição da pauta jornalística

por meio de cartas à redação, e no agendamento da mídia. especialmente os veículos

regionais, pelas questões de interesse local como segurança e trânsito.

No Brasil, o conceito norte-americano de jornalismo público surge com características

diferentes, sem a intenção de se criar uma nova categoria jornalística. Conforme destaca Luiz



Martins da Silva (2002), equivocadamente, o conceito também tem sido ligado à prática do

jornalismo associado ao "setor público", na esfera governamental, perpetrada pelas emissoras

e órgãos estatais.

f ... J na atualidade, con/br,ne alguns autores. .Vuria «uni!! Grau, eni,'e eles, a
sociedade vem repensando o espaço público, cada ve: mais assumindo parcela de
subjetividade na elaboração e na execução de políticas públicas. .lcrescentaríainos
que entidades da sociedade civil vêm crescentemente tamhé,n tomando a si o papel
de divulgar fatos de interesse público e lutar para que eles ganhem espaço nos
meios de comunicação de massa. (SILVA. Luiz Martins da, 2002).

Luiz Martins da Silva (2002) defendeu que tal modelo de jornalismo público, cujo

sentido ainda está em construção no Brasil, teria que se preocupar com as ações que tenham

como foco o desenvolvimento social, econômico, político, cultural e humano. Também

aponta o surgimento de um novo paradigma nesse novo modelo de jornalismo em

contraposição a outro paradigma antigo, vivenciado no cotidiano das redações.

O antigo (paradigma) refere-se àquele já contemplado pelos manuais, pelas
técnicas e pela literatura acadêmica que se especializou em demonstrar como os
acontecimentos irrompem desde a natureza e desde o espaço social sara as
manchetes e como são consumidos por uma platéia sempre disposta a se chocar ou
a se deleitar com as novidades [news/. O emergente constituiria propriamente esta
categoria cio jo:na!isnzo público, ou seja. aquele vocacionado para a mudança,
para a qual a notícia e as informações que lhes são acrescidas são constitutivas de
uma práxis. (SILVA. Luiz Martins da. 2002).

Idealista, Luiz Martins da Silva (2002) se utiliza de uma comparação feita por Max

Weber para descrever a função do jornalista: assim como o cientista e o político por vocação

devem viver para a ciência e para a política e não da ciência e da política, o jornalismo

deveria relacionar-se com o social.

Poderíamos afirmar que o jornalismo e o jornalista vocacionados seriam aqueles
que viveriam para o jornalismo e não do jornalismo; viveríam para o jornalismo
comprometido com os avanços social, econômico, cultural e humano e não apenas
faturando em cima das ma:elas do cotidiano. (SILVA. Luiz Martins da. 2002).



Tal é apenas uma situação ideal porque essa prática dependeria de muitos fatores. Em

qual realidade um veículo ou um profissional estariam livres para construir essa nova práxis?

Questionanientos e a contradição entre o ideal e o real no fazer jornalístico rondam debates

nacionais sobre o tema. A necessidade de espaços especializados, destinados ao jornalismo

público, por exemplo, foi urna demanda apontada por profissionais de comunicação que

participaram de unia pesquisa realizada com 52 comunicadores ligados à Rede Brasileira de

Comunicação Pública'.

As autoras da pesquisa, Marcia Benetti Machado e Fabiane Moreira (MACHADO;

MOREIRA. 2005) aplicaram os questionários entre agosto e novembro de 2004. Duzentas e

cinqüenta mensagens foram enviadas e 52 foram respondidas (ou 21% do total). Esse volume

de respostas foi convertido em urna amostra aleatória sobre vários temas pertinentes à

comunicação e ao jornalismo público. Os comunicadores públicos mostraram preocupação

com o fato de ficar a cargo da grande mídia a tarefa de veicular as informação de interesse

público.

O principal problema para a existência de uma comunicação pública como espaço
privilegiado de negociação entre a sociedade e o Estado é que os meios de
comunicação são os principais locais de intercâmbio de informação pública na
atualidade (.tIA TOS, /999). Essa visão é coafir,nada pela pesquisa, pois. para (1

maioria dos pesquisados (60%), o acesso às infb,'inações de interesse público ainda
tem ocorrido principalmente pela tuídia comercial, embora alguns tenham
respondido que a comunicação pelas rádios e Tl 's públicas (11%) e o contato direto
com os órgãos públicos (17%) têm aumentado. (MACHADO; MOREIRA. 2005).

A ansiedade dos 'jornalistas públicos" 3 entrevistados ganha força e sentido se

analisarmos o poder dos meios de comunicação na definição dos temas que estarão na agenda

de debates, e pelo entendimento do que seja interesse público. Graça França Monteiro (2007),

por exemplo, propõe uma reflexão sobre a formação do debate em torno dos assuntos postos

pela mídia e sugere que ela tem o poder de requalificar a pauta dependendo dos rumos desse

debate.

A Rede Brasileira de Comunicação é um grupo de discussão sobre comunicação pública disponível em <http:.
br.groups.vahoo.comígroup/comunicacaopublica>. E formada por jornalistas, relações-públicas e publicitários
que atuam em instituições públicas brasileiras.

Aspas dos autores que limitaram os "jornalistas públicos" entrevistados ao universo dos que trabalham nos
órgãos públicos e meios de comunicação brasileiros.



É na imprensa que os acontecimentos e as opiniões ganham maior visibilidade
pública, constituindo-se esse espaço numa arena privilegiada em que os diversos
atares sociais travam batalhas simbólicas para fi:;er prevalecer a sua
representação de realidade, movimentando-se para obter cooperação dos demais
segmentos, nas ocasiões em que há conflito. (MONTEIRO. 2007. p.43).

Se por um lado, jornalistas especializados em lidar com a informação de órgãos

públicos estão preocupados com os canais de distribuição, por outro, esse debate não pode

prescindir de uma instigante reflexão: a de que a discussão sobre jornalismo público e sobre

comunicação pública perpassa o entendimento de "interesse público".

Muitos autores arriscam conceitos para definir o que seja o interesse público, mas

consideram difícil uma conceituação consensual sobre ele. Heloísa Matos (2007), por

exemplo, aponta que a comunicação pública tem como pressupostos o interesse geral e a

utilidade pública das informações que circularão na esfera pública. O desafio, para ela, é

delimitar o que seriam esses dois pressupostos.

Seria preciso estipular critérios objetivos para definir o interesse e a utilidade das
informações trocadas pelos agentes. Do contrário, o debate público corre o risco de
privilegiar questões que representem o interesse de um ou mais públicos
específicos, desvirtuando, na oi'igem, qualquer utilidade que se queira pública.
(MATOS, 2007, p.53).

Na visão de Luigi Graziano (1997), ao tratar de interesse público é preciso ter a noção

de bem comum. Ele busca respostas para um problema que definiu como 'espinhoso": "Como

fazer provir o bem comum de uma sociedade diversificada - a unidade a partir da diversidade

. (GRAZIANO, 1997). Sua análise também aponta a necessidade de reformulações nos

conceitos existentes para interesse público, que envolveria interesses mais amplos e gerais.

defendidos por organizações particulares.

O elemento-chave nessa reformulação, de acordo com a qual não há tini
público único, mas muitos interesses públicos (no plural) é a na:u,'e:a da filiação
ao grupo e os critérios de sua seleção. (GRAZIANO, 1997).



Moreira e Machado (2005) atribuem maior responsabilidade aos jornalistas que atuam

nos órgãos públicos na opção pelo que seja interesse público ao selecionar a notícia.

Com o aproveitamento cada vez maior, pela mídia, do material produ:ido pelos
jornalistas públicos - levando a zsmcz dependência de assessorias e agências de
notícias como a Agência Cámara, Agência Senado e Agência Brasil -, a tendência é
que, cada vez mais, a qualidade do jornalismo também dependa da qualidade
técnica e dos valores éticos dessa categoria que atua no serviço público.
(MOREIRA; MACHADO, 2005).

Kant, citado por Manuel Carlos Chaparro (1993), entende que o interesse público "é

aquilo por que a razão se torna prática, isto é, se torna causa determinante da

vontade." (KANT apud CHAPARRO. 1993. p.l 18). Chaparro (1993) reuniu uma série de

definições para o jornalismo e todas elas relacionadas ao interesse público [ ... ] simbolizando

na notícia, sua expressão de essência." (CHAPARRO, 1993, p.l 18). Entre essas definições,

ele cita obra de M. Fontcuberta que reuniu em Esiructura de Ia Noticia Periodísdica as

seguintes definições de jornalismo:

Notícia é um fato ou uma idéia precisos que interessa a um amplo número de
leitores. Entre duas notícias, a melhor é a que interessa um maior número de
pessoas ('Lyle Spencer. 1917): Noticia é o que os jornalistas acreditam que interessa
aos Feitores. Portanto, notícia é o que interessa aos jornalistas. (Hei-rói:, 1966).
(FONTCLIBERTA apud CHAPARRO, 1993, p. 118).

Além da menção ao interesse público como critério de noticiabilidade 4. outros são

citados por vários autores. Em um estudo sobre "Valores-notícia. a:ribwos do acontecimento

1 (Para pensar crilérios de noticiabilidade 1) ". Gislene Silva (2005) reuniu a opinião de

vários teóricos, como Mauro Wolf, Manuel Chaparro, Mário Erbolato e Nilson Lage, sobre o

que torna um fato publicável ou não. A autora entende o valor-notícia como os atributos que

orientam, principalmente, a seleção primária dos fatos.

WolJ importância do indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse
nacional, número de pessoas envolvidas, relevância quanto à evolução futuro.

A palavra noticiabilidade no consta no Dicionário Aurélio. No entanto, é mencionada com freqüência por
diversos autores ao se referirem aos critérios que transformam um fato em noticia e o torna publicável.



Erbolato: proximidade, marco geogrcífico, impacto, proeminência.
aventura/conflito, conseqüências, humor, raridade, progresso, sexo e idade,
interesse pessoal, interesse humano, i,nportância, rivalidade, utilidade, política
editorial, oportunidade, dinheiro, expectativa/uspense. originalidade, culto de
heróis, descobertas/invenções, repercussão, confidências.
Chaparro: atualidade, proxi;nidade, notoriedade, conflito, conhecimento,
conseqüências, curiosidade, dramaticidade. surpresa.
Lage: proxim idade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo,
identificação  Ininiana. (CHAPARRO: ERBOLATO: LAGE upud SILVA. (iislcne.
2005).

Segundo Gislene Silva (2005). os atributos que decidem a escolha do fato noticiável
estão classificados em micro e macro-valores e o interesse público ou interesse do público
estariam nessa segunda classificação, na esfera dos valores maiores.

Sejam quais ou quantos forem os entendimentos a respeito do que seja interesse
público ou bem comum, a reflexão feita até agora revela que os autores não autorizam
dissociar o exercício do jornalismo público e da comunicação pública desses dilemas, mesmo
que eles continuem pairando no universo das redações, sejam elas ligadas aos veículos de
comunicação considerados públicos ou particulares, onde a pauta é definida.

Também paira no universo das redações a busca e uma definição para jornalismo
público. Estaria o seu exercício limitado ao universo dos órgãos públicos ou ele também faz
parte da práxis de jornalistas nos veículos de comunicação privados? Para entender melhor o
que se propõe analisar, recorremos a Alexandre Freire (2008), que buscou na tradição anglo-
saxã a noção de "public /ourna1is,n. citando o pensamento de Glasser e CrafL..

[ . .I que fundam o jornalismo público no propósito de que a mídia deve reconhecer
seu papel de fortalecer a participação do público no debate de lemas atuais e
sustenta a premissa de que:/... / o propósito da mídia ê promove; e implementar a
cidadania e não apenas descrevê4a ou criticá-la. (GLASSER; CRAFT apud
FREIRE. 2008).

A proposta de Freire é resgatar a importância do aspecto normativo embutido no
conceito de jornalismo. Note-se que esse o autor nesse resgate não delimita a qual mídia (se à
pública ou à privada) cabe a responsabilidade de implementar a cidadania ou a prática do



jornalismo público. Diferente do publij orna] ismo 5 que reduziu o jornalismo à noção de
produto.

Luiz Martins da Silva (2002) traz também a noção de jornalismo público associada à
idéia de direitos sociais, com a recomendação de que esse fazer jornalístico contenha outros
valores agregados. Nesse sentido, o autor sugere que o jornalismo deve oferecer "instruções,
roteiros e procedimentos acerca da responsabilidade social de todos na consecução dos meios
para a resolução dos problemas representados pelos fatos e suas conseqüências." (SILVA.
Luiz Martins da, 2002).

2.2 Accountabilily e informação: instrumentos de fiscalização?

A informação como meio para a prestação de contas é um dos caminhos existentes
para que uma organização se torne accountable. O termo accouniabilili' refere-se à obrigação
e a necessidade que os órgãos de poder têm de dar satisfação de seus atos. De certo modo,
isso pode ser instrumento de aproximação entre o cidadão e os seus representantes no Poder
Legislativo. Como conseqüência da accouníabilitv, pode-se chegar à redução da assimetria
informacional na representação e à transparência nos atos da administração pública.

Miguel (2005) sugere que a accouniabilitu seria uma resposta que as instituições
democráticas dão a três desafios presentes na democracia direta.

São ao menos três problemas fundamentais. estreitainente ligados entre si:
(1) a separação entre governantes e governados, isto é, o fato de que as decisões
políticas são tomadas de fato por lan pequeno grupo e não pela massa dos que
serão submetidos a elas:
(2) a fui-,nação de uma elite política distanciada da massa da população, como
conseqüência da especiali:ação funcional acima mencionada. O "princípio da
rotação". crucial nas democracias da .lnligindade - governar e ser governado.
alternadamente -, não se aplica. uma ve: que o grupo governante tende a exercer
permanentemente o podei' e
(3) a ruptura do vínculo entre a vontade dos representados e a vontade dos
representantes, o que se deve tanto ao fato de que os governantes tendem a possuir
características sociais distintas das dos governados, quanto a mecanismos
intrínsecos à diferenciação funcional, que agem mesmo na ausência da

Alexandre Freire atribui ao jornalista Alcino Leite Neto a criação do neologismo de publijornalismo. Neto
define esse termo como "um híbrido que incorpora mecanismos de publicidade, bem como do entretenimento" e
acrescenta que o jornalismo sofreu mutações presumindo que todos os elementos morais ou transcendentes
agregados ao jornalismo ao longo de sua história já se extinguiram ou estão associados a ele apenas como
caricatura.



desigualdade na origem social, conforme %!iche1s (1982-1914) tentou demontrarjá
no início do século xx: (MIGUEL. 2005).

A seguir, o autor seleciona definições para accoiiniabiliiv:

[../ Isso se re/ere ao controle que os poderes estabelecidos exercem uns sobre os
outros (accountabi Ijtv horizontal), mas, sobretudo, à necessidade que os
representantes têm de prestar contas e submeter-se ao veredicto da população
(accountability vertical). O ponto culminante da accountability vertical é a eleição -
que. assim, ocupa a posição central nas democracias representativas, efetivando os
dois mecanismos centrais da representação política democrática, que são a
autorização pela qual o titular da soberania (o poro) delega capacidade decisória a
um grupo de pessoas. e a própria accountability. (MIGUEL, 2005).

Na busca de um conceito para accouniabiliív. Anna Maria Campos (1990) recorreu à

democracia liberal e representativa norte-americana, considerada pela autora como um

modelo ideal para essa prática. (CAMPOS, 1990) Em seu artigo intitulado Accountabiliiv:

quando poderen:os tiadu:i-/a para o porlugués?, Campos discorre sobre esse termo da

Ciência Política, copiado do inglês, e relaciona sua prática ao amadurecimento das

democracias.

Vos EU4 — tal como em muitas sociedades amadurecidas - existem numerosas
organizações através das quais a opinião dos cidadãos fa=-se ouvir e por cujo
intermédio os descontentamentos são processados.' associações de pais e
p,'ofessores, associações de consumidores, comités de vizinhança, associações
profissionais, sindicatos, comunidades eclesiais etc. Tais associações servem
também defiro onde as necessidades do cidadão são discutidas, consolidadas,
traduzidas em demandas e canalizadas para os órgãos públicos. (CAMPOS. 1990).

Em outro momento de sua análise. Campos (1990) defendeu a prática da

accounlabiIiíy como uma questão de democracia. Para ela, isso deveria ocorrer como o

resultado natural de um estágio democrático mais avançado, em que a elevação do interesse

pelos instrumentos de fiscalização do exercício do poder é proporcional ao amadurecimento,

e a accountabilitv governamental tende a acompanhar o avanço de valores democráticos,

tais como igualdade. dignidade humana, participação. representatividade." (CAMPOS, 1990).

Renault (2004) tem um argumento semelhante a Campos (1990) quando analisa as

sociedades em que as democracias e o desenvolvimento econômico ainda não se efetivaram.



Para ela. nessas realidades onde a maior parte da população não tem acesso à saúde.

educação, saneamento básico e ao transporte, o exercício pleno da cidadania não foi

efetivado. Nessas condições, o acompanhamento da ação política só pode ter um resultado a

partir de mecanismos institucionais.

Os mecanismos para 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. (RENAULT, 2004, p. 23).

No caso das democracias menos desenvolvidas, Campos (1990) também descreve um

cenário menos otimista e atribui à organização da sociedade em estruturas como algo de "alto

grau de pobreza política".

As poucas instituições existentes parecem ,zào ler conpromisso com sua própria
continuidade. i'alta-lhes, além disso, legitimidade, em razão da fragilidade de suas
bases, agravadas pela falta de aptidão para a auto-susientação. Freqüentemente,
'do buscar apoio financeiro no próprio governo. (CAMPOS, 1990).

Quando elaborou a primeira versão desse estudo, em 1987, Campos (1990). recém-

chegada dos Estados Unidos, enquadrou" a democracia brasileira nesse perfil e a classificou

apenas como "formal", em que o cidadão aceitava passivamente o domínio do Estado.

.lceita-se como natural que alguns direitos ' constitucionais sejam negados ao
cidadãos (por exemplo, educação básica gratuita para iodos, salário mínimo pala
os trabalhadores). [.../ Pior que isso, a luta pelos próprios direitos pode até ser
encarada, na cultura brasileira, como algo delicado. (CAMPOS. 1990).

Nota-se que o trabalho em questão foi escrito em 1987, um ano antes da promulgação

da Constituinte cidadã, que reconheceu o acesso à informação como um direito, garantiu a

livre associação dos trabalhadores em organizações sindicais e a livre expressão, além de criar

as figuras do referendo e do plebiscito, instrumentos da democracia deliberativa. Naquele



estudo, Campos (1990) chamou a atenção para o fato de que a prática da accountabi/it,v do

serviço público e a vivência numa democracia verdadeiramente participativa estariam

relacionadas ao desenvolvimento da consciência popular. Note-se ainda, que esses

mecanismos constitucionais para incentivar a cidadania, previstos na Constituição Federal de

1988, favorecem o amadurecimento dessa consciência, como defendeu Campos (1990).

. medida que a democracia vai amadurecendo, o cidadão, individualmente, passa
do papel de consumidor de serviços públicos e objeto de decisões políticas a uni
papel ativo de su/eito.A mudança do papel passivo para o de ativo guardião de
seus direitos individuais constitui um dramático avanço pessoal. mas, para
alcança,' resultados, há outro pré-requisito: o sentimento de comunidade.
(CAMPOS, 1990),

Com o olhar voltado para a formação da consciência de cidadania, Weltman (2004)

propôs uma investigação sobre como a mídia se insere nos processos políticos atuais e como

promove (ou não) a accouniabilitv - prestação de contas e de responsabilidade pelas pessoas

públicas. Para ele, a mídia deve ter como foco duas questões.

/...1 a problemática tia accountability articula ao mesmo tempo tanto uma dimensão
normativa do sistema político democrático - a que fins deve ele responder - quanto
uma mais propriamente operacional: que per/brmnances pode-se obter das
instituições democráticas. Na verdade, quando mnencionanios a normatividade da
de,nocracia, não fii:emos simplesmente r'fréncia a aigumn conjunto mizais ou menos
abstrato ou ideal de valores éticos. ,nas sim ao comi/unto de expectativas que o
sistema produ: acerca de si mesmo e de seu desempenho perante os atores sociais
que, de uni modo ou de outro, o sustêm (ou predam). (WELTMAN, 2004).

Segue-se a isso a legitimação ou não das estratégias da conduta política e Weltnian

(2004) aponta "[ ... ]a questão da informação - ou seja, da produção e circulação na sociedade

de dados e versões sobre dados, de estruturas de representação e significação destes mesmos

dados ou versões - como uma das mais decisivas[ ... ] .. para essa legitimação. O autor recorre

ao conceito de cidadania. 'li,...] entendida como o conjunto de liberdades e direitos civis.

políticos e sociais inalienáveis do cidadão [ ... ]... para balizar o juízo sobre os graus e

condições do que chamou de "democratividade" da democracia. (WELTMAN, 2004).



Numa outra ponta das análises sobre o exercício da accouniability está a atuação

fundamental do cidadão ou eleitor. Fernando Lattman, citado por Rousiley Maia (2002),

distinguiu dois tipos de representados pela sua relação com a informação.

[.] (a) consumidores de informação no que toca à disseminação da informação, a
fim de que eles possam tomar conhecimento, interpretar, julgar e 'criticar' o
desempenho dos representantes e o exercício do poder: e b) produtores de
informa ÇÔQ no que loca à capacidade dos representados de se fazer ouvir,
propagar interesses e discursos próprios, influenciando os representantes e os
demais membros da comunidade política. (LATMANN apud MAIA, 2002).

O acesso à informação como instrumento de formação da capacidade de juízo do

cidadão e nos processos de construção dos públicos atentos, capazes de integrar a deliberação

política, é defendido em vários trabalhos.

Fátima Anastasia, citada por Renault (2004), por exemplo, ao falar sobre o Legislativo

mineiro, sugeriu que canais de comunicação entre o Poder Legislativo e a sociedade podem

servir de instrumento de verificação e "[ ... ] incidir positivamente sobre os graus de

responsiveness e de accounlahilitv do Legislativo mineiro perante os

cidadãos." (ANASTASIA apud RENAULT. 2004, p.45).

Bernard Manin, Adam Przeworski e Susan C. Stokes (2006) também defenderam

instrumentos de fiscalização da ação política que passem pela redução da assimetria

informacional. Segundo eles, isso se torna necessário porque, uma vez eleitos, os políticos

podem optar pelos seus interesses, em vez de atuar a serviço do interesse público.

E uma ve: eleitos, podem querer dedicar-se aos seus objetivos pessoais ou a alguns
interesses públicos que difri'em daqueles dos cidadãos. Se eles tiverem tais
motivações, eles vão querer fa:er outras coisas distintas de representar a
população. E os eleitores não sabem tudo que precisariam saber, tanto para decidir
prospectivamente o que os políticos deveriam fazer, quanto para julgar
retrospectivamente se eles fizeram o que deveriam ter jito. Se os eleitores sabem
que existem coisas que eles não sabem, eles não querem obrigar os políticos a
realizar seus desejos. Por sua ve:, se os cidadãos não tiverem injbrmaçôes
suficientes para avaliar o governo em exercício, a ameaça de não ser reeleito é
insuficiente para indu:ir os governantes a agirem de acordo com os interesses dos
cidadãos. (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES. 2006).

Tal fiscalização torna-se necessária para que se alcance a democracia proposta por

Dahl (2001), em que os cidadãos exercem um grau que ele considera relativamente alto de

controle sobre os líderes. Para isso, o cientista político norte-americano defendeu a criação de



instrumentos institucionalizados de controle público do exercício do poder o que, segundo
Anastasia e Azevedo (2002), é o desafio das democracias.

O grande desafio que se coloca, atualmente, para as democracias novas ou já
consolidadas, refere-se ao aperfeiçoamento e ao aprofundamento das instituições
democráticas, com vistas a permitir sua operação nos interstícios eleitorais,
acoplando aos mecanismos clássicos da representação, formas institucionalizadas
de participação política que permitam a ampliação do direito de vocalização das
preferências dos cidadãos e o controle público do exercício do poder AZ E v E D o
ANASTASIA. 2002).

Na última etapa desses sistemas de fiscalização dos governos pelo cidadão, balizados
na instrumentalização por meio do acesso a fontes de informação. Jairo Nicolau (2002) sugere
o que chamou de accountabilitv niodel, em que "[ ... J as eleições seriam um momento

privilegiado para punir ou recompensar os responsáveis pelo governo: bons governantes
seriam reconduzidos ao poder, enquanto os ineficientes seriam afastados." (NICOLAU,
2002).

3 INFORMAÇÃO POLÍTICA E PODER NAS ONDAS DO RÁDIO: UM BREVE
HISTÓRICO



Entendidos os conceitos ligados à comunicação, democracia e à inter-relação entre
eles, discorremos sobre o veículo ou o canal em que se dá todo o processo comunicacional do
trabalho em questão: o rádio.

Alguns autores lamentam que o rádio tenha sido pouco pesquisado e se arriscam a
dizer que, embora seja um meio de comunicação de massa que goza de maior credibilidade
junto aos receptores, há poucos estudos sobre ele. (PAIVA, 1995. p.19; HAUSSEN, 1997).
Haussen (1997), por exemplo, fez uma pesquisa intitulada A produção cienlijica sobre o

rádio no Brasil: livros, artigos, dissertações e leses (1991-2001). E a conclusão foi a de que o
rádio tem sido relegado ao segundo plano nas intenções de pesquisa.

Historicamente, o veículo rádio nasceu no ano de 1907, nos Estados Unidos, quando
Alexander Lee de Forest descobriu algumas válvulas e eletrodos capazes de transformar as
modulações de sons em sinais elétricos.

Com esses tubos de vazio que serviam igualmente para enviar e receber, nascia o
rádio, tal como o conhecemos hoje: sem disiáncias nem tempo, sem cabos, nem
códigos. som puro, energia irradiada em todas as direções a partir de uni ponto de
emissão e recebida de qualquer outro p01110. (te acordo com a potência das válvulas
amplificadoras. (VIGIL. 2003, p14).

Vigil (2003) registrou que o primeiro programa de rádio dirigido ao público foi
produzido pelos Loucos da Laje, em Buenos Aires, na Argentina. em 27 de agosto de 1920. O
grupo de amigos montou um transmissor de 5 wails de potência na laje superior de um teatro
e transmitiu para a cidade uma ópera de Richard Wagner. Ainda em 1920, segundo Vigil
(2003), começaram as operações da primeira emissora regular instalada numa garagem em
Pittsburgh, estado da Pennsylvania. nos Estados Unidos.

A ligação do rádio com a política e com a informação de interesse público seria sua
marca desde o surgimento. No dia 2 de novembro de 1920, o radioamador Frank Conrad
divulgou o resultado da votação para presidente dos Estados Unidos, quando disputavam
Warren ilarding e James Cox. (VIGIL. 2003).

A partir daí, o rádio não parou mais. Eiii 1921, começavam em Paris os primeiros
programas utilizando a torre Effel como antena. No ano seguinte. em 1922, a BBC
era fundada em Londres. Poucos meses depois, vão ao ar as primeiras transmissões
espanholas. Na recém-criada URSS. Lênin exortava que se pesquisasse e
aproveitasse esse jornal sem papel nem fronteiras, como ele chamava o rádio. [...J
Em 1924, havia ir:ais de seis milhões e meio de receptores no inundo. (VIGIL. 2003.
p. 15).



Em 1948. com a invenção do transistor, foi possível reduzir o tamanho dos aparelhos

de rádio garantindo melhor qualidade de som. (VIGIL. 2003). Agora o rádio cabia e era

transportado dentro do bolso ou na pasta. [ ... ] O novo rádio portátil tornou-se disponível em

qualquer lugar e instante, de dia e de noite. do chuveiro ao automóvel, para quem está

passeando e para quem o leva para a cama." (VIGIL, 2003, p. 16).

Ao comentar a posição do rádio em relação aos demais canais de comunicação. Rafael

Roncagliolo. citado por Vigil (2003), defendeu que todos os meios se complementam.

O ródio continua sendo o meio de comunicação mais universal. Pode-se dizer que
os cidadãos tomam conhecimento das notícias através do rádio. confirmam-nas
pela televisão e meditam-nas, no dia seguinte, com o jornal. 1 .. .] Tal especia/i:ação
explica que não tenha havido substituição do rádio pela televisão, como não houve
completamente do Cinema pela televisão, nem do teatro pelo cinema, nem do livro
pelo jornal /. JA história dos meios de comunicação registra somatórios,
especiali:ações e não substituições automáticas. (RONCAGLIOLO apud VIGIL,
2003,p. 16-17).

O rádio se diferencia dos demais veículos por várias características. algumas

destacadas pelo jornalista Laurindo Lalo Leal Filho, citado por Mcleish (2001): "[ ... ] o poder

de criar imagens na cabeça dos ouvintes, a mensagem que é ao mesmo tempo dirigida à

multidão e aos indivíduos, a simplicidade, o baixo custo e as características informativas.

educacionais e de prestação de serviço." (FILHO apudMCLEISH. 2001. p. 12).

Além dessas, outras são as tipicidades apontadas por Mcleish (2001), entre elas o fato

de o rádio ser um veículo rápido e imediato, capaz de falar para milhões de ouvintes ao

mesmo tempo e para cada indivíduo diretamente; não ter fronteiras; ser simples e mais barato

que os demais veículos: ter urna personalidade própria determinada pela variedade de vozes

que transmitem a mensagem; funcionar bem corno um meio para promover a educação; tocar

música e ainda poder surpreender com outras tantas novidades. (MCLEISH. 2001, p. 15-21).

O rádio é considerado por Franke e Jacks (2006) tini meio essencialmente prático,

barato e abrangente, tanto do ponto de vista do emissor quanto do receptor. Por causa disso,

aponta-se seu caráter dernocratizante e emancipador.

A pluralidade deste meio é diret'rnente dependente de sua popularidade, ou seja,
para ser plural é necessário atingir tanto os públicos organizados como os não-



organizados. É lembrado que ele, desde seus primórdios, caracterizou-se como um
fenômeno essencialmente popular. E considerado também como instaurador de
novas sociabilidades e, conseqüentemente, como um agente de mudanças sociais,
lingüísticas e estéticas. (FRANKE; JACKS, 2006).

Outro fator que os estudiosos apontam para o fato de a comunicação feita pelo rádio

ser bastante peculiar é a relação entre o apresentador e o ouvinte. Trata-se de urna ligação rica

em emoções e cheia de imaginação, permeada apenas pela voz.

Souza e Thomé (2006) citam César para diferenciar os estilos de locução no rádio AM

e FM. "De modo geral, os locutores de rádio em AM dispõe (sic) de mais tempo para falar, o

que exige um maior preparo, pois necessitam freqüentemente improvisar. (sic)" (CÉSAR

apud SOUZA; 1'HOMÉ, 2006. p.274). Os autores completam que, nesse estilo AM.

[..I os locutores conversam com os ouvintes deforma IPIOÍS direta, discutindo sobre
as tarefas da vida diária, aconleci,nernos e firein chamadas musicais. Ma maior
parte das rádios em F,!, os locutores buscam, por meio da i'o:, o-ansmilir a idéia
de dinamismo, agitação, um estilo jovem. .1 cw'acteristicafundwnenial da emissora
em FAI é a transmissão de música e entretenimento. Fala-se menos e de uma
maneira mais rápida e objetiva. SOUZ4; T11OAÍE, 2006, p. 274).

Esse modo peculiar de falar é o que aproxima e diferencia a comunicação pelo rádio e

aproxima do ouvinte. Paiva (1995) destacou essa relação ouvinte/apresentador. "Tanto para o

profissional do rádio como para o ouvinte, a presença do interlocutor, do outro, aparece

envolta por urna proximidade que designa uma forma de intimidade." (PAIVA, 1995. p.19).

Para ela. é no interior dessa relação de proximidade que se dá o fato comunicativo. A autora

também destaca a sobrevivência do rádio, apesar do brilho da televisão, e atribui isso ao fato

de que o veículo passou a se envolver com os problemas do cotidiano de seus ouvintes, tendo

o dia-a-dia corno a matéria de seu discurso. "Urna relação de compartilhamento onde o fazer

em comum é o único caminho possível de acesso à produção de sentido." (PAIVA, 1995, p.

18).

Por causa dessas e de outras características, o rádio tem sido utilizado habitualmente

pela política, seja para prestar contas ao eleitor, seja para exercer ou reafirmar o poder. Deus

(2002) destaca inúmeras situações em que esse veículo foi instrumento de líderes políticos

para estabelecerem ou manterem vínculos com o eleitor.



Hitler e Mussolini usaram o rádio e os jornais para fa:er propaganda visando
sustentar um projeto político. ifitier só avançou em sua ação a partir do momento
em que conseguiu dominar os microfones. Quando iniciou a ascensão a 1sf
(telefonia sem fio) estava com os adversários \'o entanto, ao acessar os rnicrofone.ç
j!: propaganda pelo rádio e tentou influir na indicação dos diretores das emissoras,
em 1931 Em Minha L tua ", 1111/ei' reconhece que o rádio é vina arma terrível nas
mãos de quenz dela fi:er uso. (DEUS, 2002).

Em sua retrospectiva histórica e política. Deus (2002) cita o General De Gaulle, em

1940. que usou o rádio para conclamar a resistência na II Guerra Mundial, quando a França

foi invadida pela Alemanha. Segundo Deus (2002). em 1933, nos Estados Unidos, Franklin

Roosevelt, manteve no ar o programa Conversas ao pé do fogo no qual vendia" a idéia do

New I)u'al, que seria um novo plano político do presidente Rozblat.

De acordo com Vigil, (2003), em 1943, na Argentina, Juan Domingos Perón assumiu

o controle das emissoras de rádio e. em Cuba, a radiodifusão também foi usada a serviço da

guerrilha sob o comando de Che Guevara, para transmitir suas idéias.

No Brasil. Getúlio Vargas inaugurou, na década de 1930, o uso do rádio como

[../uma arma de governar. Ele criou o programa a Hora do Brasil e, mais tarde, a
1'o: do Brasil, comi, o f ... ]ohjeiivo de promover a integração nacional, estabelecer
urna identidade política e divulgar as idéias que pregava. Ao se,' designado como
interventor no Estado de São Paulo, .4dhemar de Barros, durante o Estado Novo
(1937- 1945). adotou como forma de ampliar suas bases estaduais, um progi'atna
denominado "Palestras ao pé do fogo ". (DEUS. 2002).

No momento em que a televisão dava os primeiros passos no Brasil, na década de

1950, Juscelino Kubstichek (1956 - 1958) impediu seu rival político, o jornalista Carlos

Lacerda, de falar no rádio. Segundo Marques (2006?), o fato se deu mesmo depois do fim da

censura prévia, pela preocupação de impedir o crescimento político de Lacerda, o que se daria

com o apoio do rádio.

Na década de 1960, um impasse colocou frente a frente os oposicionistas à posse de

Jango na Presidência do Brasil. Os que eram pela legalidade dessa posse. sob o risco de um

confronto militar, se mobilizaram. A resistência foi maior no Rio Grande do Sul, onde Leonel

Brizola, apoiado por militares do Exército, iniciou uma campanha em âmbito nacional em

apoio a João Goulart. Essa mobilização ficou conhecida como a Cadeia da Legalidade, uma



rede formada por mais de cem emissoras de rádio do Brasil, que mobilizou a população em
favor da posse de Goulart. (Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930, 2001).

Na sua pesquisa. Deus (2002) apurou que, no novo período democrático brasileiro,
inaugurado pelo Governo José Sarney (1985 - 1989), a radiodifusão entrou em cena com o
programa Conversas ao pé do rádio, em que o então presidente prestava contas, respondia
perguntas, dava recados e pedia sugestões aos ouvintes. Moreira, citado por Deus (2002),
registrou que

o 'Conversas ao pé do rádio" deu origem a outros programas e foi "sucesso
no !t laranhão ", tanto que 'falar ao microfone de uma rádio havia se transformado
em zuna espécie de epidemia no Estado '. Também foi no governo de Sarne que um
número ,nuito grande de deputados. pre/i'itos e governadores obtiveram concessões
de canais de emissoras de rádio e televisão (MOREIRA apisd DEUS, 2002.

O ex-presidente Fernando E lenrique Cardoso (1994-1997 e 1998-2001). no Palavra do
Presidente, abordou os mais diferentes assuntos no programa gerado pela Radiobras, com U50

facultativo pelos demais veículos. Também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(2002-2005 e 2006-2009), fez uso do rádio para enviar mensagens aos cidadãos. O programa
Café Com o Presidente é utilizado freqüentemente como fonte de informações pelos veículos
de comunicação e imprensa em geral.

Sob o ponto de vista da recepção, os estudiosos consideram diticil contabilizar o
alcance das relações de significado que o ouvinte estabelece com o que escuta numa emissora
de rádio. Jacks e Franke (2006) publicaram um artigo analisando diversos estudos sobre a

recepção de rádio, realizados na década de 1990, nos Programas de Pós-Graduação em

Comunicação brasileiros. As opiniões foram reunidas no estudo Recepção radiofônica:

análise da produção académica na década de 90. Os autores concluíram sobre vários
consensos. Um deles é que, no rádio, o receptor é um agente ativo no processo da
comunicação: porta-se criticamente ante as mensagens, é um agente social, construtor de
significados e com o advento do controle-remoto, seu poder de escolha e decisão
aumenta." (JACKS; FRANKE. 2006).

Outro ponto convergente nas análises de Jacks e Franke (2006) é que a recepção no
rádio deve ser entendida sob o ponto de vista de fatores particulares de cada indivíduo, de
modo que ele ouvirá e prestará ou não atenção a determinadas transmissões de acordo com
suas próprias experiências. Os estudos consideraram, ainda, conforme Jacks e Franke (2006).



que o ambiente interfere na retenção da informação e na atenção dada a ela, de maneira que

um mesmo produto poderá ser recebido de forma diferente pelos vários indivíduos.

Ainda sob o ponto de vista da recepção, Jacks e Franke (2006) concluíram, após

análise dos estudos acadêmicos, que sistematizar o processo de consumo de programas de

rádio não é possível porque um mesmo produto ou programa pode ser apropriado de maneiras

diferentes por grupos sociais ou cidadãos distintos, de acordo com a opção pessoal de cada

UM.

O receptor é definido como um negociador de signifi cados, como um tradutor que
converte as mensagens dos meios à sua realidade, Tomamos Como exemplo. Silva
Neto (1997), que define três momentos do processo de comunicação: 1) através do
'diálogo' entre emissores e receptores, as músicas são escolhidas e a

programação é ordenada; 2) no momento da recepção, os indivíduos participam da
escuta cada uni à sua maneira e o modo pelo qual cada um recebe ('individual ou
coletivamente) é determinante na negociação e na construção de sentido: 3) após a
audição. o sentido do programa e da recepção será interpretadoS vivido e
modificado, ratificando a continuidade do processo de comunicação. (JACKS:
FRANKE, 2006).

Sandra de Deus (2002) tem duas definições sobre essa audiência no rádio: uma delas

abrange o ouvinte passivo, que simplesmente ouve rádio e o outro é o ativo, que procura

interferir no que ouve. A pesquisadora segue reforçando o interesse pela segunda categoria:

• .J do ouvinte que participa da programação do rádio seja por telefone, e-mail.
carta ouJ2x não apenas para buscar assistência ou poi'fascinação com o que está
sendo veiculado. E aquele que expressa uma necessidade de ser escutado e de
exercer o direito de participar, esperando assim zuna resposta ou a solução do
problema narrado. Este ouvinte se auto-denomina ouvinte-cidadão e participa no
rádio pau' di/è,'entes motivações. O impulso tem a mesma om'igemn, ou seja, a
necessidade de ultrapassar o espaço doméstico para ser reconhecido. (DEUS,
2002).

Como dissemos anteriormente, a análise de estudos sobre o rádio, feita por .Jacks e

Franke (2006), aponta algumas hipóteses relacionadas ao veículo que poderão valorar e fazer

compreender por que, apesar de tantas midias alternativas, esse é um canal de comunicação

que ainda tem muito a ser analisado:



[ ... ]o rádio, bem como a escrita, há milênios, pode vir a estabelecer um novo modo
de produção de pensamento; ( ... 3 e que os sentidos gerados pela escuta radiofônica
poderão ser utilizados não apenas no estudo da comunicação, mas também em
fenômenos de outras áreas das ciências sociais e humanas". (JAC K S; F R A N K E
2006).

Além de todas essas características, ainda é necessária uma comparação. Renault

(2004) trouxe dados sobre a televisão no Brasil, "corno um sistema de mídia que transita nas

diversas camadas sociais e que alimenta o mundo da vida do brasileiro." (RENAULT. 2004,

p. 25). O rádio vai além disso. No carro, em casa, no trabalho, na rua, pela internet, pessoas de

todas as classes sociais "dialogam" entre si, tendo como ponto de partida ou eni comum, um

programa radiofónico. O rádio segue conversando com o cidadão numa linguagem e em um

ritmo bem diferente da tevê, com intimidade, intensidade e irnediatismo próprios, descritos

por Vigil (2003).

Os dados da Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008) sinalizam as possibilidades do rádio em

Minas Gerais em termos de abrangência: 90,2% dos domicílios do Estado possuíam esse bem

durável em 2007, enquanto, no âmbito nacional, esse índice era de 88.1%. A mesma pesquisa

do IBGE demonstrou que apenas 80,5% dos domicílios mineiros possuíam rede coletora de

esgoto, percentual que, no cenário nacional, cai para 73,6%. A coleta de lixo estava presente

em 87,3% dos municípios mineiros e em 87,5% dos municípios brasileiros, em 2007. Os

dados também revelaram uma população carente de recursos básicos ligados à saúde, mas que

não deixaram de buscar o acesso aos meios de comunicação, corno tevê e rádio. (IBGE.

2008).

Em relação a 2006, a PNAD 2007 registrou queda no número de domicílios que

declararam possuir aparelho de rádio. Mas segundo William Kratochwill, especialista do

IBGE, citado em reportagem publicada no UOL Notícias, isso pode estar relacionado ao

aumento do número de residências que possuem computador, equipamento que também pode

estar sendo usado para ouvir rádio.
O rádio, que antigamente era o benz durável com maior presença depois do fogão,
vem perdendo para os televisores e a geladeira. A situação foi Invertida em 2005,
quando o número de domicílios com geladeira era de 88.6% e o de rádios, 88.4%.
Em 2007, as geladeiras alcançaram 91,4% e os rádios 88,4%, portanto. mesmo
percentual de 2005. O telefone. que agora está com 77,7%, é o próximo que pode
superar o rádio: em 2001, a diferença entre os dois era de 29,1%, em 2007, reduziu
para 10.7%. "Como as pessoas podem escutar rádio pelo computado', talvez isso
explique o crescimento tão baixo dos rádios ". sugere Kratochwil/. indicando mais
uma ve: a interferência dos computadores em relação aos outros bens. (UOL
Notícias, 2008).



Acrescente-se a essas informações que, com os expressivos avanços tecnológicos. o
rádio também pode ser ouvido por meio de outras tecnologias como o telefone celular, o
tocador de áudio digital e aparelhos reprodutores de MP3. Contrariando o que previam os
pessimistas, o veículo rádio vem se adaptando ao novo cenário tecnológico. Face a esse novo
momento, o IBGE anunciou que incluirá, na próxima PNAD. perguntas relativas à utilização
de novas mídias. (UOL Notícias. 2008). O relatório explicativo sobre a PNAD relativo a 2006
justificou que a inclusão de dados como o acesso ao rádio, televisão. internet e computador na
pesquisa se deve ao fato de que

f.. / permite, junto com outros indicadores de acesso a bens [... / ler uma percepção
da inserção dos domicílios do País no uso de tecnologias de informação e
comunicação. Esse último aspecto é fator preponderante, na atualidade, para
caracicri:ar o acesso ao conhecimento, à educação, ao iccer, assim como o grau de
desenvolvimento social e econômico em que está inserida a população. (IBGE,
2007).

Por outro lado, Minas Gerais também se destaca pelo número de estações de rádios
autorizadas. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel), há registros
de autorização para 2:128 emissoras no Estado, sendo 572 rádios comunitárias, 1.177 rádios
FM (Freqüência Modulada). 311 rádios OM (Ondas Médias), 64 rádios OT (Ondas Tropicais)
e 4 rádios OC (Ondas Curtas)'. A Anatel não confirmou o número de emissoras em
funcionamento, mas a pesquisa Análise do perfil sócio-económico do setor de radiodifusão

no Brasil. feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). encomendada pela Associação
Brasileira de Rádio e Televisão (ABERT), citou dados da Anatel e revelou que são 3.006
rádios cadastradas na agência governamental. (FGV. 2008). Desse total. 917 emissoras
responderam à pesquisa.

O estudo, divulgado no dia 23 de setembro de 2008, também trouxe informações sobre
a programação das emissoras, revelando que as AMs dedicam 21,1% do seu espaço ao
jornalismo e à utilidade pública voluntária, enquanto as FMs destinam 11.2% dos programas a

Os dados obtidos com a Assessoria de Imprensa da Anatel, solicitados por meio do site <www.anatel.gov.hr >
são estimados. Mensagem enviada peio órgão, no dia lI sei 2008, explicou que a responsabilidade pela
concessão de emissoras é do Ministério das Comunicações, mas o ministério não respondeu à nossa consulta.



esses dois itens. Em termos publicitários, as rádios tiveram receita liquida de R$1.673 bilhão
em 2007 e geravam 143.500 empregos diretos e 159.100 indiretos. (FGV. 2008).

Esses dados dão a dimensão do universo que o rádio ocupa no Brasil. Mesmo com
urna 'certa" descrença em relação a esse veículo face às possibilidades oferecidas pelas
modernas mídias - ou pela dificuldade de "medir" como se dá a interpretação dos significados
das mensagens radiofônicas e quais as suas interferências nos processos de comunicação de
indivíduos e grupos -, esses mesmos dados permitem avaliar que o meio radioFônico ainda
exerce um expressivo poder econômico, de comunicação de massa e de transformação social.
Se assim não o fosse, os capítulos de brigas" pela obtenção de concessões. outorgas,
autorizações ou licenças para funcionamento de novas emissoras no Brasil já teriam sido
encerrados, bem como o interesse permanente de políticos em garantir para si a administração
de novas emissoras.



4 AGÊNCIA DE RÁDIO DA ASSEMBLÉIA: UMA INTRODUÇÃO

Minas Gerais possui 853 municípios que convivem com um cenário diversificado de

culturas, condições geográficas e econômicas. A sede física do Poder Legislativo está em

Belo Horizonte, capital mineira, região Central, e o desafio do Legislativo é alcançar e

envolver a maior parte do público do Estado.

Fatores como distância, falta de espaços físicos para a realização dos debates com

número expressivo de participantes, limitação das oportunidades de interlocução em relação à

demanda real, limitação temporal, enfim, dificuldades de vários níveis e impedimentos de

várias ordens restringem a ampliação da comunicação e o fortalecimento da presença do

Parlamento no Estado. A assimetria informacional. destacada por Guilherme Wagner Ribeiro

(2007), também é forte fator de distanciamento - talvez o mais importante deles - entre

representantes e representados.

A essas dificuldades geográficas e operacionais, alia-se a insatisfação da sociedade

com o Poder Legislativo. A pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi, em 1993 - já

mencionada neste estudo -, mostrou falhas na representatividade, em que o eleitor não se

identificava com o parlamentar que escolheu. Na análise de Renault (2004), três fatores

reforçavam essa premissa.

Os cidadãos se sentem se,,, representação ou mal representados por três razões
básicas. Em primeiro lugar, porque não compreendeni o sistema político. o seu
funcionaine nio e natureza. Em segundo lugar. porque não confiam na sua operação
e nos seus atores. Em terceiro, porque, na sua percepção, não participam dele
efeti'a,nente, sendo apenas convocados, periodicamente. a assumir o risco do que
se poderia chamar, com as palavras do eleitor, a loteria eleitoral. (RENAULT,
2004, p.17).

Diante desse cenário, algumas providências surgiram como necessárias se o Poder

Legislativo mineiro quisesse reverter esse quadro de insatisfação e de distanciamento, e a

interiorização dos trabalhos legislativos da ALMG nasceu, talvez, de um instinto de

sobrevivência. Fuks e Fialho (2007) descrevem diversas ações de mudança institucional que

podem contribuir para a construção ou reformulação da imagem pública da ALMG.

Ainda em 1979, o passo foi dado rumo à informatização. A partir de 1987, houve a

limitação da lotação de integrantes do corpo técnico da Casa nas atividades políticas de



gabinete parlamentar; e. em 1990, ficou definido por meio da Resolução 5.086/90, que o

funcionário da ALMG teria que ser concursado e não mais serviria aos gabinetes dos

deputados e, sim, à estrutura administrativa do Poder Legislativo. (FUKS: FIALI 10. 2007).

No início da década de 1990, os autores destacaram a criação de uma série de eventos

institucionais, como os seminários legislativos e as audiências públicas abrindo espaços de

participação. Em 1992, foi criada a Escola do Legislativo, para a formação de servidores e de

cidadãos. Em 2003, foi criada a Comissão de Participação Popular. (FIJKS: FIALHO, 2007).

Por meio de visitas, audiências públicas, debates, seminários e ciclos de debates, a

ALMG também passou convocar a sociedade civil a se manifestar sobre seus desejos, anseios

e necessidades, esforço esse que, poder trazer contribuições para a construção, atualização ou

revogação do arcabouço legal vigente no Estado de Minas Gerais.

Além das ações institucionais já citadas, outras medidas mitigadoras na área de

comunicação passaram a ser adotadas para ajudar a dar transparência às ações do Parlamento

e contra as forças externas que dificultavam a ampliação da participação da sociedade e

aumentavam a assimetria in forniac ional na relação representado/representante

Esse esforço de interiorização abrangeu. além da abertura ao debate, com um crescente

número de visitas ao interior e de eventos na sede fisica desse Poder, na capital mineira, a

disseminação de informação sobre o trabalho parlamentar, utilizando todas as mídias. Além

da cobertura factual feita pela mídia "convencional", especialmente em Belo Horizonte, a

ALMG criou canais institucionalizados de divulgação da ação parlamentar, como defenderam

Dahl (2001), Anastasia (2002) e Renault (2004).

Jornal impresso. televisão, rádio, internet, releases distribuídos à imprensa televisiva,

radiofônica e impressa e ações de relações públicas são meios que. freqüentemente, passaram

a ser utilizados nessa comunicação, desde a década de 1990. A área de comunicação da

ALMG também intensificou a relação com a mídia e com a sociedade e passou a supri-Ias

com extensa cobertura jornalística dos trabalhos parlamentares, como descreveram Fuks e

Fialho (2007).

Durante a década de 1990, a ALMG montou um potente sistema de comunicação,
contando com unia série de meios de produção e veiculação de informação para o
público externo. Em novembro de 1995, a Assembléia Legislativa de Afinas Gerais
inaugurou o primeiro canal legislativo da América Latina, antecedendo até mesmo
a TV Setiado do Brasil (Jardim, 2006; Renault, 2004). Além disso, a ALMG conta
com a Rádio Assembléia, (sic) uni dos dois sues class/kados como de "alio grau
de informatização " entre os legislativos estaduais brasileiros (Braga. 2004) e um
amplo leque de publicações impressas. (FLJKS; FIALHO, 2007).



Para o deputado Anderson Adauto 1 (1999— 2002), a adoção de todas essas medidas de
abertura da portas foi uma decisão política.

boi urna decisão política, sim, mas esse projeto da Casa se abrir para a sociedade é
um compromisso que todas as mesas têm. O objetivo é ir aprimorando este processo
e aumentando esta comunicação. Então isso acontece em todas as nossas ações.

A institucionalização das ações de comunicação com a sociedade pretendia garantir a
existência de espaços de interlocução entre o Parlamento mineiro e o cidadão, de forma a
manter uma relação dialógica entre representantes e representados. As medidas na área de
comunicação tentavam alcançar uma parcela cada vez maior da população em todos os
municípios mineiros, dando-lhes instrumentos para entender o Poder Legislativo e. em última
instância, fiscalizar sua ação. Sílvia Rubião, servidora da ALMG que testemunhou as
mudanças institucionais adotadas e participou da sua implantação, ao ocupar o cargo de
Diretora de Comunicação Institucional da ALMG. justificou a necessidade das ações.

Ninguém pode avaliar o que não conhece. Então a comunicação tem este papel de
esclarecer o que é e o que fa: o Pode,' Legislativo. Muito da imagem de inoperáncia
da Assembléia se deve ao fino de ela ser cobrada por ações que não lhe competem.
A prestação de contas através da imprensa é também um objetivo legítimo, já que O
cidadão dispõe de poucos meios de (sic) acompanhar o desempenho do Poder
Legislativo.

Para se criar essa possibilidade de fiscalização e para que se alcance a cidadania plena.
é necessário que o cidadão entenda e saiba sobre o que poderá opinar, qual o seu poder de
influência na agenda parlamentar a qual será objeto da deliberação política. Tais medidas
coadunam com a proposta de criação de instrumentos institucionalizados para facilitar a ação
do representado no exercício da accountabilitv, como propôs Anastasia (2002) e apresentaram
condições para um novo padrão de relação da ALMG com o público externo, corno analisam
Fuks e Fialho (2007).

O deputado Anderson Adauto foi presidente da ALMG no biênio 1999-2000.
Deputado Anderson Adauto, em entrevista ao jornal Hoje em Dia, em 17 dez. 2000.
Ex-Diretora de Comunicação Institucional da ALMG, Sílvia Rubiâo, em entrevista a mim concedida, em set.

2008.



Essas inovações geraram uma mudança substantiva no padrão de inleração entre a
instituição e a sociedade civil organi:ada. criando assim um novo ambiente de
socialização política. Além disso, as inovações institucionais foram acompanhadas
de um amplo elenco de estratégias de comunicação visando conferir-lhes
visibilidade pública. (FUKS; FIALHO. 2007).

Ao tratar da queda do discurso hegemônico e da importância de novos olhares e

coberturas jornalísticas sobre os fatos, Larissa Grau (2007) escreveu no Observatório da

Imprensa` sobre o papel das mídias alternativas internacionais nesse contexto. "Emissoras

que não apenas abordam um mesmo fato sob outro e diferente enfoque e enquadramento, mas

que pautam temas e assuntos que são inexistentes na grande mídia ocidental." (GRAU, 2007).

Dessa mesma forma, a busca da ALMG por oferecer enfoques alternativos à

informação legislativa pode ser identificada na criação de canais de diversificação do acesso à

informação - conforme proposto por Dahl (2001) - para quebrar os discursos prontos da mídia

convencional - criticados por Renault (2004) - e alcançar a maior parcela possível da

sociedade, seja envolvendo os cidadãos nos debates em torno da agenda parlamentar na sede

do Poder Legislativo, seja marcando presença no município-domicílio do eleitor, dando-lhe,

em certa medida, condições de influir nessa agenda ou de questioná-la.

Tais instrumentos nasceram para atender ao anseio popular - surgido com a

democratização - por uma participação mais efetiva na deliberação política e nas decisões do

Parlamento, o qual a sociedade associava a urna imagem negativa. E é nesse contexto que

também se insere a Agência de Rádio da Assembléia, objeto desta pesquisa.

Destaca-se ainda o que poderia ser urna contradição nessa tentativa de relacionar o

exercício da accountabilitv ao acesso à informação jornalística sobre o Legislativo. Se pelo

lado da teoria política, Dahl (2001) propõe canais diversificados de acesso à informação como

caminho de fiscalização da ação política, Traquina (1993). citando Albertos, pelo lado da

teoria da comunicação, defende que a ação jornalística se esgota na finalidade de informar.

"Não vai, pois, além da recepção da mensagem. momento de início de outro processo.'

A ação jornalística se esgota no seu ato de asseverar, quando a mensagem é lida.
Os efeitos derivados, em frma de comportamento ou novas ações sociais, fazem
parte da esfera criativa e livre do receptor, inserido em suas próprias

O O Observatório da Imprensa é uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor). É
um veículo jornalístico focado na critica da mídia, com presença regular na internei desde abril de 1996 e pode
ser aeessado em <www.observatoriodairnprensa.org.br >.



circunstâncias sociais e seus interesses. Os comportamentos e as ações sociais
derivadas dos atos co,nunicativos do jornalismo realimenlam o processo social,
provocando transformações nos cenários da atualidade e da ordenaçào ética e
moral da sociedade. (ALE3ERTOS apudTRAQUINA, 1993. p.l 16).

Para Traquina (1993). a ação comunicativa que age claramente em busca de promover

a persuasão não é jornalismo. Enquanto a propaganda e as relações públicas processam

imagens que pretendem persuadir e levar o cidadão á ação. adentrando muitas vezes o espaço

imaginário e apelando para o inconsciente, o jornalista atém-se ao real." (TRAQUINA. 2003.

p.21). Quando se analisa a busca do Parlamento mineiro por subsidiar a sociedade de

informações, a quais objetivos pretende alcançar? Na discussão proposta. Traquina (2003)

reconhece que a mensagem jornalística sempre ensejará novos comportamentos. que

derivarão das individualidades do receptor.

Como já analisamos anteriormente cm relação ao rádio, o reflexo da mensagem é

imprevisível, pois dependerá dos fatores particulares de cada indivíduo, do modo como eles

ouvirão a notícia. No caso cm estudo, a informação jornalística sobre o Parlamento pode ou

não resultar em comportamentos mais pró-ativos do cidadão em relação á ALMG. Esse tipo

de atitude pode não ser objeto do Jornalismo, como defendeu Albertos, citado por Traquina

(2003). Mas, com certeza, é objeto da Ciência Política.

4.1 - Resultados preliminares

Fuks e Fialho (2007), em sua análise sobre a Mudança Institucional e cultura política:

um estudo da imagem pública da Assembléia Legislativa de Minas Gerais (1993-2006)

apontaram algumas possíveis interferências do investimento em mudanças institucionais e em

comunicação da ALMG sobre a visão que o cidadão tem do Parlamento mineiro. O estudo

compara os resultados de pesquisas feitas pelo Instituto Vox Populi nos anos de 1993. 1995.

2001. 2003 e 2006, encomendadas pela ALMG, e chega a várias conclusões.

Uma delas é que as ações adotadas pelo Parlamento mineiro para se aproximar da

sociedade e mudar a imagem negativa apresentam resultados modestos. mas há indícios de

que já provocam efeitos na opinião pública. Fuks e Fialho (2007) concluem, após análises de

gráficos e tabela das pesquisas. que [...] aumentou o conhecimento da opinião pública a



respeito das funções da ALMG, e a percepção, em 2003, comparada com dez anos atrás, a

ALMG melhorou (sic)." (FUKS; FIALHO, 2007).

No entanto. eles também concluem que diversos fatores ainda interferem nesse

processo de construção da imagem pública do Legislativo mineiro como, por exemplo, o

modo como as pessoas percebem a política

1 . .J a partir cio argumento da inércia de uma visão tradicional e negativa que os
brasileiros têm do inundo da política. Também fi:emos reii'rência ao desinteresse
pela política expresso pelo baixo consumo de informação, o que impossibilita o
reconhecimento de qualquer esforço de mudança institucional. F(, ,'KS: ELIIJIO.
2007).

Sobre a mudança de imagem negativa da ALMG, o deputado Anderson Adauto (1997

- 2000), reconheceu numa entrevista ao jornal hoje em Dia. no dia 17 de dezembro de 2000,

a morosidade dessa transformação ao responder à seguinte pergunta feita pelo jornalista: o

senhor acha que isto (as medidas de mudança institucional) tem contribuído para melhorar a

imagem do político?

Eu acho que não. Vão chegamos neste p01710 ainda. Tenho uma visão de que aqui é
um retrato vivo do que é a sociedade mineira. A sociedade tem gente boa, gente
ruim, gente mais ou menos. Aqui, todos são representados. Se é que assim podemos
classificar lá fama, eu não lenho dúvida que todo tipo de cidadão que compõe a
sociedade mineira está devidamente representado. .4 gente trabalha para que os
coisas caminhem para dentro da média da sociedade."

Outro ponto relevante das considerações feitas por Fuks e Fialho (2007) é uma

referência a Putnam. Esse autor relacionou o impacto das mudanças institucionais no sistema

político de um país sobre as atitudes e comportamento do cidadão à sociabilização da política.

Segundo Putnan, 'duas décadas não é tempo suficiente para se detectar o impacto da reforma

institucional no comportamento político.' (PUTNAN apud FUKS; FIALHO. 2007). Talvez

seja esse o caso em relação à ALMG.

Sobre o baixo consumo de informação gerada pela ALMG. como citam Fuks e Fialho

(2007), de fato, as pesquisas do Instituto Vox Populi revelaram que os cidadãos se

Deputado Anderson Adauto, em declaração ao Jornal Hoje em Dia, no dia 17 dez. 2000.



interessavam pouco pelo trabalho legislativo. Em 1993, quando foram perguntados sobre

como se informam sobre o trabalho dos deputados, o resultado foi o que segue na tabela 1.

TABELAI

56%	Não costuma se informar
2%	Jornal de sua cidade
10%	Jornal da capital

j(grifo nosso)
32%	TV
8%	Conversa com amigos

Canal de informação sobre a ALMG
Fonte: Vox Populi, 1993

Em janeiro de 1996. o Instituto Vox Populi realizou nova pesquisa de opinião pública

em relação à ALMG. Foram aplicadas 2.679 entrevistas em dez regiões de Minas Gerais. Em

setembro de 2003. novamente, o Vox Populi ouviu 5.000 pessoas em 119 municípios de

Minas Gerais. Em agosto de 2006, em outra pesquisa do mesmo instituto, todas

encomendadas pela ALMG, foram ouvidos 6.300 entrevistados, em 131 municípios.

A tabela 2, a seguir, com os resultados das sondagens feitas pelo Vox Populi, mostra

que o número de cidadãos que não costumava se informar sobre o Legislativo estadual ficou

praticamente estável em 1996 em relação a 1993, o que reforça a opinião de Fuks e Fialho

(2007) de que seria difícil haver reconhecimento do esforço de mudança institucional da

ALMG por causa do baixo consumo de informação. No entanto, outro dado dessa sondagem

interessa a este estudo: o percentual de pessoas que afirmaram usar o rádio como veículo de

informação sobre o Legislativo mineiro aumentou, tanto na pesquisa de 1996, quanto na de

2006 em relação a 1993.

A pergunta aplicada foi: Nos Últimos três meses, você tem lido, visto ou ouvido

alguma notícia sobre a ALMG, seja na TV, rádio, jornais ou de qualquer outra fornia? Se

sim, através de que meios de comunicação você te;m recebido notícias da ALMG?

TABELA 2

199 200 200
6	3	6
54% 56%	- Não tem tido informação
39% 37% 51% Através do noticiário de] V



14°/	12°'o 1 25% 1 Através dosjornais
14%	-	-	Através do Programa Assembléia Informa
13%	 Através do noticiário de ridio (grifo

nOSSO)
9% S% 12% Conversa com amigos
l°i	-	0% Outro meio
-	-	5% Através da Internet
-	5% 8% Através da TV Assembléia
-	-	1% Por telefone
-	-	1% Revistas

Canais de informações sobre a ALN1G
Fonte: Vox Populi, 1996. 2003 e 2006

4.2 Resgate histórico e documental da Agência de Rádio da Assembléia: que "negócio" é
esse?

Cremilda Medina (1990) explica que o conceito de agência de notícias surgiu no final

do século XIX e início do século XX, e esteve relacionado à formação da indústria da

informação. Também foi relacionado, naquele período da história da comunicação, à

necessidade de profissionalização dos técnicos responsáveis pelo processamento do produto,

no caso a notícia. "Decorreu disso o surgimento de teóricos defensores de um disciplinamento

do oficio do jornalista". (MEDINA, 1990. p.19).

No caso da ARA. emissoras de rádio de Minas Gerais. em horários variados da sua

programação cultural, informativa ou de entretenimento, recebem e veiculam notícias sobre o

Parlamento mineiro no formato jornalístico. Essa relação da ALMG com a sociedade, por

meio do rádio, viveu fases diferenciadas que começaram logo após a Ditadura Militar, em

1985. Alguns desses momentos foram registrados pelos veículos impressos da Casa ou

estavam na memória de antigos e atuais funcionários, que esta pesquisa resgata.

4.2.1 Período pós-ditadura: "Tribuna da Assembléia" e "Voto de Fato"

Os primeiros registros de uma relação contínua entre o Poder Legislativo mineiro e o

cidadão, por meio do rádio, foram detectados no ano de 1985, quando o país se despedia da

Ditadura Militar. Uma notícia publicada no Boletim da Secretaria - veículo impresso de

comunicação interna da ALMG -, no dia 29 de abril de 1986. registrou o primeiro ano de

atividades de um noticiário denominado Tribuna da Assembléia, levado ao ar, sem custos



para a ALMG. pela Rádio Inconfidência AM, em Belo Horizonte, ligada ao Governo de
Minas.

O programa radiofónico Tribuna da Assembléia, criado por decisão da Mesa da
Assembléia co,,: o propósito de levar à comunidade mineira o relato do dia-a-dia do
Poder Legislativo, está completando um ano de vida.
Editado pelo jornalista hélio Ferreiro Cé:ar, da Assessoria de Imprensa da Casa, o
programa apresenta o noticiário do Plenário, visitas oficiais de autoridades à
•4ssemb/éja e entrevistas com os parlamentares mineiros sobre os mais diversos
temas da política estadual e nacional.
O locutor do programa é o funcionário Roberto Má,'cio, e as entrevistas são
reali:adas pela funcionária .lgda A faria Pimeniel. O Tribuna da Assembléia vai ao
ar de segunda a sexia-fuira, às 21h10 mm, através cia Rádio Inconfidência A:tí.'

Inicialmente. o Tribuna da Assembléia era gravado nos estúdios da Rádio
Inconfidência, depois passou a ser produzido da Sala de Imprensa da ALMG, sendo enviado
por fita à emissora. houve um período em que foi gerado direto da sede do Legislativo por
meio de uma linha direta, do tipo LP (numa das pontas fica a emissora e, na outra, o estúdio
gerador da informação). Ao longo dos anos, foram registradas mudanças no horário de
transmissão das notícias. Em 29 de setembro de 1987. era veiculado às 20h30min' 3 e no dia
02 de maio de 199014 teve a sua transmissão transferida para às 06h15min. horário mais nobre
do rádio. por causa da maior audiência. De acordo com Antônio Faria, que foi Chefe da
Comunicação Social da ALMG naquele período, essa mudança de horário trouxe maior
audiência ao programa. Com duração média de cinco minutos, o boletim Tribuna da
Assembléia continha um resumo diário das atividades do Poder Legislativo mineiro. Segundo
Antônio Faria, esse programa surgiu depois de um longo período de silêncio do Parlamento.
por causa do regime militar. Ele se recorda que, naquela época, a imprensa tinha por hábito
apenas ressaltar os escândalos e denúncias envolvendo parlamentares e não se dava conta do
que acontecia dentro do processo legislativo.

O ex-chefe de comunicação também se recordou que. até 1985, a relação da ALMG
com a imprensa consistia em encontros esporádicos para mostrar aos jornalistas os projetos e
as ações em pauta no Legislativo e que poderiam despertar interesse do público como notícia.

12 Nota extraída do Boletim da Secretaria do dia 29 abr. 1986.
' Informação extraída do Boletim da Secretaria do dia 29 sei 1987.
' Informação extraída do Boletim da Secretaria do dia 02 mai. 1990.
' Jornalista Antônio Faria, ex-Chefe de Comunicação da ALMG, em conversas com esta pesquisadora em set.
2008.



Foi depois da Ditadura Militar que começou o período de um relacionamento mais próximo
com a mídia.

Como determinação da Constituição do Estado de 1989, a emissora de rádio estatal
mineira, no caso a Rádio Inconfidência, deveria destinar parte de sua programação à
veiculação de atividades dos Poderes Legislativo. Judiciário e Executivo, período em que o
Tribuna da Assembléia continuou no ar. De acordo com o artigo 228, Parágrafo único da
Carta Magna mineira de 1989. "[... as emissoras de rádio e de televisão sob controle do
Estado ou de entidade de administração indireta reservarão horário para a divulgação das
atividades dos Poderes do Estado, conforme dispuser a lei." (MINAS GERAIS, 1989).

Essa relação contínua entre a ALMG e o cidadão, pós-regime militar, pelas ondas
radiofônicas teria novos capítulos em 1991. A partir do dia 23 de setembro desse ano, a
ALMG passou a produzir o Voto de Fato, que consistia num resumo das atividades ou
destaques para fatos de maior relevância da Casa legislativa, numa versão veiculada em cinco
emissoras de televisão de Belo Horizonte.

F.streou ontem, em cinco emissoras de TV da Capital, o programa 'Voto de Fato
com dois minutos de duração. que vai in/brrnar a população sobre as atividades da
Assembléia. O programa será diário e abordará gratules temas de interesse da
coletividade, mostrando a participação do Legislativo em sua solução, '

Em formato jornalístico, o boletim televisivo era pago e veiculado na TV Globo, TV
Alterosa, TV Record, Manchete, Bandeirantes e TV Minas. Ainda em 1991 o Voto de Fato
ganhou uma versão para o rádio, também pela via publicitária, chamada de A Asse,nbléia
I??torina, nome que, mais tarde, passou a identificar, também, a versão para a TV. Naquele
período, a relação da ALMG com as demais rádios, pela via institucional, não publicitária, era
incipiente. Limitava-se à divulgação dos releases pela Assessoria de Imprensa - que poderia
resultar ou não em cobertura jornalística - e ao programa Tribuna da Assembléia. Mesmo
assim, segundo Sílvia Rubião. Diretora de Comunicação Institucional naquele período, a
atuação da Assessoria de Imprensa se limitava a responder às demandas da imprensa. Então, a
ALMG criou canais de interlocução que fossem capazes de informar a população e, ao mesmo
tempo, ajudar na formação de uma nova imagem sobre o Poder Legislativo mineiro.

Na fase inicial, 10 emissoras recebiam verba de publicidade para divulgar o
Assembléia Informa, número que, mais tarde, subiu para 17 rádios da grande Belo Horizonte.

Informação publicada no Assembléia Informa do dia 24 set.1991.



Os informes publicitários mesclavam linguagem jornalística e adjetivação, e eram veiculados

uma vez por dia, entre 07h00 e 21h00 nas rádios: Transamérica. Guarani FM, Altaneira, Dei

Rey, Guarani AM. Geraes, América, Capital, Inconfidência, Mineira. Atalaia. Extra/ferra.

Cidade, Alvorada. Cultura/Itatiaia.`

A vinheta 8 A Assembléia Infor,na precedia a notícia e permitia ao ouvinte identificar

que o informe a seguir seria sobre o Parlamento. O informativo era encerrado com a vinheta:

Assembléia mostrando o que Ji:.

Sobre as notícias desse informativo, Rubião destacou que a definição da pauta cabia à

equipe de jornalismo da ALMG, sem ingerência parlamentar, utilizando critérios técnicos

para indicar ternas ou entrevistas. No entanto, alguns gabinetes mantinham assessorias de

imprensa mais atentas que municiavam os produtores do Assembléia informa com

informações.

A recuperação de algumas gravações do ano de 1994, logo após as eleições

majoritárias. permitiu identificar o estilo e conteúdo desse informe publicitário enviado às 17

emissoras mineiras. A ALMG fez uma série especial de notícias sobre os novos

parlamentares, interpretada pelo locutor Roberto Márcio, que, num estilo AM, voz grave,

passava credibilidade e segurança aos ouvintes. Abaixo a transcrição literal da gravação em

fita de rolo que foi enviada às emissoras no dia 28 de outubro de 1994.

Novos deputados Dois - Programa para o dia 28 de outubro de 94
1.2,3
"inheta de abertura - A Assembléia Informa

Duas semanas depois de terminadas as apurações, 144 dos 33 novos deputados/á
haviam procurado a Central de Recepção da Assembléia em busca de informações
para começar bem o seu trabalho parlamentai. Os novos deputados chegam
cheios de boas idéias. Anivaldo Coelho, deputado eleito pelo PT
('Sonora -. 1 expectativa é grande iodo inundo que vem é novo, deve tã vindo cheio
de vontade de esperança de fa:er alguma coisa.
João Batista de Olivei,'a, eleito pelo l'SB.
(Sonora - A expectativa que eu tenho é que a gente possa consagrar na Assembléia
aquilo que o poro tá buscando lá fora. lra:er os n:oviinenlos populares aqui pra
dentro da Assembléia como casa maior da representação popular.)
José .1 lana Barros, eleito pelo PSDB.
(Sonora - A política fiz: parte de nossas vidas e é através dela que a gente deve
buscar soluções para nossa sociedade.)
Djalma Floréncio Dini:. eleito pelo PFL.
(Sonora - Alinha preocupação maior é mesmo com a melhoria de vida do povo,
povo tão sofrido. né? Povo menos favorecido, de um modo geral, principalmente,
quando o povo, povo evangélico...)

' Informação publicada no Boletim da Secretaria do dia II dez. 1991,
No Rádio, a vinheta é uma mensagem que nasce da combinação de texto, efeito sonoro e música. Ela é

inserida na forma de chamadas para abrir ou fechar matérias, programa. campanhas institucionais ou
comemorações. Em geral, a vinheta dá unia identidade ao tipo de informação ou produto que será reproduzido.



Jairo itaíde Vieira, deputado eleito pelo PEL.
(Sonora - O Brasil hoje é um pais diferente, nós estamos num momento de
moralidade de mudança de comportamentos e eu acho que isso vai facilitar o
trabalho sério, trabalho honesto, o trabalho bem intencionado.)
Os primeiros a procurar a Assembléia foram os deputados eleitos: Paulo Piau, do
PH., de Uberaba e Carlos Pimenta, do PL de Montes Claros. Além deles viera,?: o
médico António Roberto. de São Domingos do Praia: José Miguel Martini, do
PSDB pertencente ao movimento católico carismático; Geraldo Nascimento, do Pi
ex-prefeito de Timóteo, Wilson Trópia do Partido Verde; Gil Pereira do PP de
Montes Claros; Carlos Murta, nascido em Jequitinhonha e filiado ao PP e Raul
Lima Veto, evangélico, pertencente ao PMN.
Vinheta de encerramento - A Assembléia mostrando o que faz.

Os temas divulgados nesse programa na versão para tevê e rádio eram comunicados

aos parlamentares e servidores da ALMG por meio de publicações rotineiras no informativo

impresso também denominado Assembléia Informa, ainda hoje distribuído nos órgãos

públicos e para os visitantes da ALMG' 9. O boletim radiofônico veiculado no dia 13 de

dezembro de 1991 foi sobre o trabalho das Comissões permanentes da ALMG. Em 2008, elas

eram 17, mas naquela época eram 14. O Assembléia In/brma, versão imprensa. trouxe o

resumo da informação que chegaria ao ouvinte de rádio.

O Plenário é o local solene onde o processo legislativo desemboca e se define, mas
é nas comissões que se desenvolve o trabalho mais duro e mais sério da
Assembléia. Só este ano, 700 projetos foram examinados nas 14 comissões
permanentes.

Rubião também destacou que a veiculação dos programas sobre a ALMG pelo rádio

nasceu da importância estratégica desse veículo pela capacidade de atingir a uni público mais

amplo, especialmente no interior de Minas, o que era "[ ... J garantido pelo grande número de

veículos, com vários segmentos de audiência, complementando a audiência da TV." Tal

argumento coaduna com a opinião de Roncagliolo. citado por Vigil (2003), quando disse que

os meios não se substituem, mas se complementam.

Assim como era embrionária a relação da ALMG com o rádio, nesse período, a

estrutura operacional de funcionamento do serviço de rádio ainda não havia se

profissionalizado. A cabine de áudio, tecnicamente improvisada, funcionava em um espaço

Informação publicada no Assembléia Informa do dia 22 out.l99I.
Informação publicada no Assembléia Informa do dia 13 dez. 1991.



próximo ao Plenário Juscelino Kubstichek. Segundo o operador de som. Marco Antônio

Luiz, esse primeiro estúdio para rádio na ALMG foi instalado em um espaço de um banheiro

desativado no andar SE do Palácio da Inconfidência. Mais tarde, um estúdio de áudio foi

construído no mesmo andar, atrás do espaço conhecido na ALMG como "Cafezinho", junto

às instalações da TVA, onde funcionou até 1998.

De acordo com Luiz, o Assembléia Infbrma para o rádio era gravado toda sexta-feira,

em fitas de rolo, sendo que cada emissora possuía duas fitas. No início de 1997. os boletins

passaram a ser enviados utilizando linhas de contato permanente com as rádios, do tipo LPs,

em que uma das pontas estava o estúdio da ALMG e, na outra, a emissora de rádio. O

programa era gerado para as rádios todos os dias, entre 16h00 e 16h30 horas. Nessa fase,

algumas rádios também receberam o informativo gravado em mini-disc (MD). Essa estrutura

primária sinalizou os primeiros passos institucionais da ARA e, como observam Fuks e Fialho

(2007) sobre o Assembléia Informa no rádio e na tevê...

1...! pela primeira i'e; na história política do estado, o público que não acompanha
política pelos jornais pode se informar sobre as atividades desenvolvidas pelos
deputados estaduais. /. ..J Uma evidência do potencial democrati:anie de iniciativas
dessa natureza é ofiuo de que em dois anos (de 1993 a 1995) subiu de 24% (1 41%
o número de mineiros que já haviam assistido ao progi'ana. (FUKS; FIALHO.
2007).

Ressalte-se que os dados citados pelos autores constam de pesquisas do Instituto Vox

Populi citadas anteriormente.

4.2.2 Bases institucionais: dando os primeiros passos

Apesar das experiências com a comunicação pelo rádio. citadas anteriormente,

oficialmente, o serviço de rádio na ALMG foi criado por meio da Ordem de Serviço número

3. de l de julho de 1998. Essa norma Foi importante porque deu o primeiro passo rumo a

institucionalização da ARA.

Marco Antônio Luiz, o Marquinho, operador de áudio da ALMG, em entrevista a mim concedida, cm ago.
2008.



O Presidente, o /0 Secretário e o Diretor-Geral da Assembléia Legislativa, no uso
de suas atribuições e em vista do disposto no art. 70 da Deliberação da Mesa n°
1.542, de II de maio de 1998, aprovam a estruturação das unidades
administrativas constantes do Anexo único (laque/a deliberação: 1 .. .1
2. Diretoria de Informação e Comunicação - DIC
2. 1-área de Comunicação Social:
2.2-área de Documentação e Informação:
2.3-área de Projetos institucionais:
2.4-área de Rádio e TV f ... 1 (grifo nosso)
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 1 ° de julho de 1998.
Romeu Queiroz - Presidente da ALMG (MINAS GERAIS, 1998).

Além do reconhecimento institucional, houve avanços operacionais. De acordo com o

operador de áudio da TVA, Elson Ferreira Neto 22 , em 1998, uni pequeno espaço no 10 andar

da TVA, no Palácio da Inconfidência, foi adaptado - também sem as adequações técnicas

necessárias -, para a elaboração do Assembléia Informa e execução de outros serviços para a

TVA. No ano 2000, esse espaço sofreu maiores adaptações para o envio dos boletins às rádios

mineiras.

4.2.3 Fim do "Assembléia Informa" e início da Agência de Rádio da Assembléia:
informação legislativa lias ondas do rádio

Ainda no ano de 2000, a ARA deu os primeiros passos para chegar à estrutura que

possuía em 2008. Naquele ano foram instaladas três cabines de locução, sem tratamento

acústico no 1° andar da IVA. Elas foram equipadas com um aparelho de telefone, urna

híbrida, um fone de ouvido e um mixer. necessários para fazer a transmissão ao vivo, via linha

telefônica. Essa aparelhagem foi complementada pelo MD Player. usado para reprodução de

MD para envio dos áudios. No mesmo local, funcionou o estúdio de gravação da ARA. Com

essa estrutura, os locutores começaram o trabalho de prospecção das rádios que fariam

parceria com a ALMG para a divulgação do Parlamento no interior do Estado.

Essa foi a fase inicial da ARA, quando seis locutores-noticiaristas foram contratados

para realizar o serviço de envio das notícias com inserções ao vivo na programação das rádios

de Minas Gerais.

Elson Ferreira Neto, operador de áudio da TVA, em conversas com esta pesquisadora, em ago. 2008.



Desde o começo, o serviço consistia num contato telefônico diário com as emissoras
previamente selecionadas para o envio de boletins informativos, durante a programação das
rádios de Minas Gerais, tarefa que foi executada pelos profissionais: Manha Rodrigues
Prates, Adalberto Silva, José Roberto Amaral, Luiz Henrique Vieira de Faria, Samuelito
Mares e Lyria Vaz de Oliveira. Independentemente do estilo de cada um, todos passaram a
manter participações ao vivo nas emissoras AM e FM, o que exigiu desenvoltura para
transitar entre dois modelos diferenciados de estilos de comunicação. Essa modalidade de
locução de noticiários exige segurança e credibilidade na voz do profissional, que não apenas
lê. mas interpreta a informação.

Segundo eles, nesse período, a ALMG não fez uma divulgação formal ou publicitária
da criação da ARA. Além do contato direto com as emissoras, por telefone, seguindo a uma
listagem fornecida pela Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT), a ARA foi
divulgada em estandes de eventos promovidos pela entidade. Foi produzido um folder com
informações básicas entregues aos radiodifusores que participaram dos eventos. : ' Também foi
feito um comercial veiculado pela TVA.

Com a estruturação do novo serviço, em 2001, deu-se a fase final do Assembléia
Informa para o rádio, que deixou de ser veiculado. Maria Alice Palmini 24 . jornalista que
trabalhou na ALMG produzindo esse informativo e na etapa inicial de criação da ARA.
recordou-se de uma orientação administrativa no sentido de que

.1 o objetivo da. lssemhléia Iegi.slazira era atingir o interior de Afinas. () boletim
Assembléia Informa só atingia a legião metropolitana de Belo ilori:onte. Esta
mudança de orientação foi determinada pelo Ra,niro ilatista, que dirigia a TV efoi
o responsável pela minha contratação.

Se os dados do IBGE, em 2007. mostraram que 90,2% dos domicílios mineiros
possuíam aparelho de rádio, de certo modo, a ALMG percebeu que não poderia ignorar essa
possibilidade de audiência.` Com o serviço prestado pela ARA, as notícias sobre o Poder

Locutores Manha Rodrigues Prates, Adalberto Silva e Lyria Vaz de Oliveira, em entrevistas a mim
concedidas, em ago. 2008.
23 e 17 Jornalista Maria Alice Palmini. em entrevista a mim concedida, em ago. 2008.
2 5 Locutor Luiz [-clipe de Faria Vieira, em entrevista a mim concedida, em ago. 2008.

Mcleish (2001) classifica o rádio como um meio de comunicação de massa e explica que o termo radiodifusão
indica a dispersão da informação veiculada no rádio. Para ele, esse veículo possui potencial de comunicação
grande, mas o efeito real pode ser pequeno, o que dependerá de fatores como a confiabilidade da emissora,
constância na emissão de sinal e qualidade da programação. O autor também esclarece dois conceitos relativos à
audiência, a saber: parcela de audiência, que é o tempo gasto ouvindo uma determinada emissora, expresso cm
porcentagem da audiência total de rádio nessa área alcance que é o número de pessoas que de fato ouvem



Legislativo passaram a ser veiculadas para expressiva parcela da mídia radiofônica e não mais
somente na região metropolitana de Belo Horizonte.

Urna das características do rádio é que seus ouvintes, em geral, estão sintonizados na
emissora preferida, no horário de sua escolha, ouvindo o comunicador da sua cidade com o
qual tem afinidade. No caso do estilo AM, principalmente, o bate-papo informal permite urna
conversa mais direta e pessoal. E é nessa situação "favorável" que as notícias da ALMG
passaram a entrar no universo midiático de cada cidadão e ouvinte de rádio em Minas. Tal
serviço só se tornou possível porque muitas das mesmas emissoras comerciais, criticadas por
Renault (2004), abriram sua grade comercial à veiculação das informações legislativas com o
objetivo de incrementar sua programação e de prestar serviço. Ao longo deste estudo
constatamos mudança de cultura e de postura nessa relação.

Esse conjunto de fatores citados pode criar "clima" favorável para que a informação
legislativa chegue ao receptor, diretamente do emissor, sem intermediários e sem
preconceitos, diferentemente do que ocorre com a divulgação da mídia convencional. É a
informação oficial e institucional, mas a observação de diversos fatores até a fase atual da
ARA nos permite refletir se essa é também uma prática do jornalismo público e da
comunicação pública, definidos por Luiz Martins da Silva (2008) e por Bueno (2007), em que
o conceito de interesse público é inerente à informação pelo fato de se tratar de notícias a
respeito do Poder Legislativo: são notícias sobre as leis que o Parlamento mineiro aprova, os
debates que realiza, o seu funcionamento sem hermetismo, traduzido à linguagem que o povo
entende, na forma da prestação de serviço e da conscientização cidadã.

Como informe publicitário, o Assembléia Informa dava retorno financeiro às
emissoras de rádios. Com os boletins enviados ao vivo, nessa nova fase. as rádios de Minas
Gerais deixaram de receber as verbas publicitárias pela divulgação de notícias, e esse foi o
início de uni momento de mudança cultural. De clientes as emissoras passariam a parceiras da
ALMG. Mas segundo Luiz Faria, '[ ... ] teve um monte rádio querendo dinheiro, nós perdemos
uni monte de rádio por causa de verba (sic).'

Palmini, Prates e Luiz Faria registraram que. nessa fase incipiente, eles próprios foram
responsáveis pela captação das emissoras que receberiam as notícias enviadas ao vivo. Cada
profissional era responsável por cerca de 20 emissoras e a lista total chegou a 150 rádios em
várias regiões de Minas, as quais recebiam as notícias diariamente, urna vez por dia. Segundo
Luiz Faria, "dava muita briga porque eu captava rádios aqui cm cima na tevê, onde tinha urna

alguma coisa da emissora num período de um dia ou uma semana, expresso em porcentagem da população total
que poderia estar ouvindo.



linha direta e um ramal. Tinha que esperar desocupar, para ligar." Prates recordou-se de que
essa captação de rádios foi feita de modo informal.

Quando a gente chegou, tinha pouquíssima rádio. Liguei para a cidade da minha
avó e pedi referência de rádio na cidade. Era muito informal... Cada u,nfoi ligando
onde tinha algum contato e cadastrando rádio. Depois de enviar o boletim do dia, o
,esto do nosso horário era captar rádio até a hora de ir embora. (sic)

A questão política também sobressaiu no trabalho de organização das listas de
emissoras que receberiam as notícias sobre os trabalhos do Parlamento mineiro. Segundo
Prates. muitas emissoras eram de deputados ou de políticos.

Era de alguém que era inimigo político de alguém na .1ssembléia. Rádio onde o
dono era político ou deputado tivemos dificuldades. Quando folava muito de um
partido ou deputado no boletim. aí o prefeito da cidade era de outra linha ou o
dono da rádio, aí a gente perdeu a parceria. (sic).

A locutora Lyria Vaz de Oliveira relembrou o posicionamento adotado ao fazer
contato para cadastrar emissoras.



• .Ja gente sempre falou que o boletim era institucional, que era gratuito e pronto.
Não tinha propaganda de ninguém e não tinha questão financeira, nem custo para
as rádios. A gente sempre deixou isso claro, .\ías sempre tinha aqueles que
perguntavam.' ah, não vai rolar nem uma verha:inha. .4 gente falava, então, não. A
gente teve problema com quem queria verba. Chegou a ler o boletim em a/guinas
rádios, que depois cobraram. (sic).

Essa tentativa de desvincular os serviço de informação pelo canal institucional com a

parceria das rádios da questão de distribuição de verbas publicitárias ainda viveria capítulos, e

só mais tarde a ARA passou a ficar distante da questão. Segundo os locutores Luiz Faria, José

Roberto Amara 1 2' e Vai, houve um período em que a ALMG fez campanhas publicitárias no

interior e distribuiu spots28 para as rádios utilizando a estrutura da ARA. A experiência não

deu certo porque a divulgação deveria ser paga pelas agências de publicidade contratadas pela

ALMG, mas as emissoras passaram a cobrar diretamente da ARA. Com  isso, os profissionais

do setor passaram a ser responsáveis somente por divulgar as notícias sobre o Parlamento

mineiro, e toda a questão envolvendo publicidade ficou centralizada na Diretoria de

Comunicação Institucional, dando mais credibilidade ao serviço de notícias radiofônicas.

A divulgação de informações sobre a ALMG ao vivo na programação das rádios de

Minas Gerais foi urna novidade tanto para as emissoras quanto para a ALMG. Palmini

destacou a preocupação com o que seria dito no ar e ao mesmo tempo...

1... ! era preciso te,' muito cuidado nas entradas ao vivo. Vocé não sabe quais são os
interesses políticos do apresentador do programa. Ele pode ser ligado a um
deputado da região e tentar fin'orecê-lo usando o que muitos chamaran — 0 nosso
correspondente na Assembléia

" Locutor José Roberto Amaral, em entrevista a mim concedida, em ago. 2008.
Segundo PORCHAT (1993), spot é urna comunicação breve no rádio, com duração de 15 a 30 segundos, de

mensagem comercial ou institucional.



Luiz Faria também se recordou desse período. em 2000 e 2001, como um momento de

expectativa em relação ao novo serviço que a Casa passou a oferecer. "Depois da captação,

fui falar nas rádios, no maior medo. né? Porque ninguém tinha feito isso ao vivo. Era um

negócio diferente, você falar sobre a Assembléia numa rádio (.sic'.

A ARA também enfrentou alguns obstáculos antes de se consolidar como canal

institucional de notícias da ALMG. Segundo Luiz Faria,

1... 1 teve uma época que a gente eslava perdendo rádios. A gente tinha que pegar a
lista da Ami,'t e captar rádio. A gente ligava, o pessoal xingava a gente, xingara a
Assembléia. Porque os caras não acreditavam na .4ssembléia..s notícias estavam
ruins (sic) [..].

Ainda nos seus primeiros passos. foram implantados alguns procedimentos para

garantir critérios "democráticos" de seleção da informação que seria divulgada pela ARA no

interior de Minas Gerais, sinalizando que não prevaleceriam apenas os critérios jornalísticos

para escolha de conteúdos. De acordo com Palmini, a citação de nomes de deputados no

boletim era contabilizada porque "todos tinham que ter a mesma visibilidade junto ao

público". No entanto, ela não se recorda de ter havido interferência direta de parlamentares no

trabalho da ARA. .'[...] mas a Assembléia é uma casa política e havia muita preocupação em

não favorecer nenhum parlamentar."

Ao contrário de Palmini, Adalberto Silva, se lembrou de episódios em que deputados

reclamaram "quando a notícia sobre eles não chegava na rádio. Deputado já reclamou que

organizou evento, mas não foi citado na rádio. Não lembro quando (sic)."

Se pelo lado da administração e da equipe de produção das notícias da ARA já havia a

preocupação que o boletim refletisse a diversidade política da ALMG, pelo lado das

emissoras. a questão era outra. Segundo o locutor Adalberto Silva,

[.. .] tinha emissora que não colocava o boletim ao vivo porque, por exemplo, a
emissora era de mii deputado, ou de alguém ligado a determinado deputado. 1/ouve
momento em que se falou o partido. As rádios pediram para gravar o boletim, que
era ouvido e para ver se colocava no ar. As vezes o gerente perguntava: o que você
tem pala hoje? .'l notícia era informada antes da divulgação. "siç)



Prates reforçou a informação de que os proprietários de rádio também queriam se

resguardar em relação ao que a ARA colocaria no ar. na sua programação. Segundo ela, por

desconfiança, [...] no começo, algumas rádios tinham receio e queriam conhecer o material

antes."

Enquanto, pelo lado operacional, a equipe de produção da ARA buscava um meio

termo entre o interesse e o receio das emissoras de rádio pelo serviço, pelo lado

administrativo, a Al-MG reforçava as bases institucionais para que a Agência de notícias

cumprisse seu papel. E a evolução técnica e operacional da ARA acompanhou as decisões

políticas envolvendo o seu funcionamento. Em 21 de maio de 2001. a Resolução 5.198/2001

delimitou a área de atuação de cada setor da ALMG, sendo que a Diretoria de Comunicação

Institucional, a qual o serviço de rádio era vinculado, teria como atribuições:

Gerir (is ações estratégicas de comui,icação institucional, voltadas paia a
divulgação tias atividades do Poder Legislativo e para o estabelecimento de canais
permanentes de interlocução com a sociedade em geral e com o público interno, em
particular, além de ofrrece, suporte para estudos e pesquisas e promover a
capacitação e o aperfeiçoamento profissional dos agentes públicos, de modo a
contribuir para que a Assembléia Legislativa desempenhe adequadamente sua
missão institucional, (MINAS GERAIS. 2001).

Nota-se nos termos da Resolução 5.198/2001 a preocupação da ALMG em manter

canais de interlocução com a sociedade e formar os agentes públicos (deputados) para que

cumprissem sua missão institucional.

No dia 29 de maio de 2001, acompanhando a expansão da TVA, entrou em vigor na

ALMG a Deliberação de número 2.042/2001, regulamentando a Resolução 5.198 de 2001,

elevando a administração interna da Área de Rádio e TV ao nível de gerência-geral.

A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, em especial a prevista no inciso
Vdo art. 79 da Resolução 5.176, de 6 de novembro de 1997. combinada com o § 2°
do art. ]'da Resolução n'5.198, de 21 de maio de 2001, delibera:
Art. I' - A estrutura organizacional de que traia o ," 2" do art. / "da Resolução n°
5.198, de 21 de maio de 2001, é a constante dos anexos / e 11 desta deliberação.
[..J2- DIRETORIA DE COMU.VJcAÇ4O LVSTITUC/ONAL - DCI
2. 1 - Gerência-Geral de Imprensa de Relações Públicas - GIRP
2.2- Gerência-Geral de Rádio e Televisão - GTV (grifo nosso)
2.3 - Gerência-Geral de Documentação e Informação - GI)!
2.4 - Escolado Legislativo - ELE
2.5 - Coordenação de Atendimento ao Cidadão ('AC. (MINAS GERAIS, 2001).



Entre as atribuições da nova Gerência-geral de Rádio e TV estavam:

Produzir e veicular a programação da TV Assembléia e dos produtos (IUdiOViSUWS
reicu/ados em emissoras de rádio e televisão, a partir da cobertura das atividades
do Legislativo; Produ;ir e editar o Assembléia Informa, informativo com a duração
de 2 minutos veiculado em enissoras de televisão no Estado; [.../. (MINAS
GERAIS. 2001).

Nesse período, a idéia da criação de uma rádio legislativa também circulou pelos
corredores internos da Casa e levou a pronunciamentos de Plenário, mas isso dependeria de
concessão pelos órgãos de telecomunicações competentes e aprovação do Congresso
Nacional. No dia 22 de maio de 2001. o deputado estadual Luiz Tadeu Leite (1999 - 2003)
falou em defesa de uma rádio legislativa.

O custo operacional de zina emissora de rádio da .lssembléia seria o mínimo. uma
ve: que a programação da própria let'é poderia ser rewansmiiida, inclusive ao vivo,
e completaria o espectro de comunicações desta Casa. Sabenios que muitas e
muiuts pessoas não podem acompanhar a programação, os debates, as reuniões
desta Casa, por meio da televisão, como. por exemplo, os motoristas, os taxistas, os
porteiros e toda uma população que ainda não tem tevê em casa. Então, esses, por
meio do rádio, poderiam acompanhar o que está se passando, sendo isso, sem
dúvida alguma. Sr. Presidente, um grande beneficio, unia grande contribuição para
o aperfeiçoamento da democracia do nosso Estado.

4.2.4 Serviço de rádio de casa nova: busca da qualidade técnica e informacional

A estrutura administrativa da ALMG, criada pela Resolução 5.198/2001, classificou os
setores da Casa em cinco graus, sendo que no primeiro grau estava a Mesa da Assembléia no
segundo grau, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa: e no terceiro grau, as diretorias.
entre elas a de Comunicação Institucional, a qual se vinculava o serviço de rádio.

A institucionalização da ARA que. atrás da TVA, galgou patamares na hierarquia
administrativa da ALMG, foi seguida pela melhoria operacional e pela possibilidade de
ampliação do serviço prestado. Em 2002, urna nova estrutura - com quatro cabines de som e
um estúdio de gravação com tratamento acústico -, foi instalada no 2° andar da TVA. Urna

29 Deputado Luiz Tadeu Leite, em discurso no Plenário, no dia 22 mai. 2001.



reportagem publicada em veículo de comunicação interno da ALMG, no dia 4 de março de

2002. intitulada Serviço de agência de notícias será oferecido às rádios, registrou esse

momento.

O Gerente-Geral de Rádio, Rodrigo Barreto Lucena 30 , explicou que os equipamentos

antigos limitavam o trabalho somente às inserções das notícias ao vivo na programação das

emissoras. A mesma reportagem informava que o objetivo das reformas era criar urna

estrutura que fosse capaz de enviar boletins também gravados a mais de 150 rádios do interior

de Minas Gerais.` Essas instalações foram inauguradas no dia 30 de abril de 2002, quando o

deputado Antônio Júlio-' 2 (1998 - 2002), afirmou que tal investimento "[...] seria uma forma

de mostrar à sociedade como funciona o Poder Legislativo- 33 . O acontecimento interno, no

entanto, não repercutiu na imprensa mineira. Após pesquisar a clipagem de notícias sobre a

ALMG. reunidas no clipping 4 Assembléia na Imprensa - hoje integrado à Coleção Memória,

disponível na biblioteca da Casa - não foi localizada qualquer menção à agência em que o

Parlamento mineiro começava a investir.

Com essa nova estrutura e um estúdio de áudio adequado, a ARA participou pela

primeira vez, em 2002, da cobertura das eleições, que é o momento mais simbólico do

processo de consolidação da democracia. O serviço consistiu numa parceria inversa com as

emissoras. Em vez de apenas receberem as informações sobre a ALMG, as rádios enviaram

jlashs gravados para que fossem inseridos na programação da TVA. A mesma parceria se

repetiu nos anos de 2004, 2006 e em 2008.

Apesar de o funcionamento da ARA ter passado por melhorias em termos de estrutura,

o serviço só foi montado com "cara" de um setor em 2003. De acordo com Adriana Cecy

Renan, que coordenou a ARA nessa época, até então, existia apenas "[...]o estúdio como

conhecemos agora e as quatro cabines de locução. O mobiliário era completamente diferente -

apenas um computador em uma mesa - e o espaço fisico era, na verdade, um corredor de

passagem." Logo depois, foram colocadas mesas e um laptop. O setor ainda funcionava sem

uma linha telefônica e, com sua instalação, passou-se a sistematizar o acompanhamento e a

Quando da elaboração deste estudo. Rodrigo Barreto Lucena ocupava o cargo de Diretor de Rádio e Televisão
da ALMG.

Informação publicada no Boletim da Secretaria de 04 mar. 2002.
Deputado Antônio Júlio foi presidente da ALMG no biénio 2001-2002.
Informação publicada no Boletim da Secretaria de 06 mai. 2002.
Foram pesquisados os clippings dos meses de março, abril, maio e junho de 2002. O "Assembléia na

Imprensa" reúne recortes de reportagens veiculadas nos jornais Estado de Minas, Hoje em Dia, o Tempo, Diário
do Comércio, Minas Gerais, Diário da Tarde, Jornal da Pampulha, Folha de São Paulo, O Globo e Estado de São
Paulo.
" Jornalista Adriana Cecy Renari, em entrevista a mim concedida, em sei 2008.



verificação da qualidade do serviço junto às rádios que recebiam as noticias. De acordo com
Renan,

f ... J Em maio de 2003, fi:emos esse trabalho pela primeira vez. Ligamos para todas
as rádios cadastradas e verificamos se recebiam o boletim, o que acharam do
material e como ele era utilizado.

O cadastro das rádios passou a ser atualizado e foi dado início ao trabalho de
prospecção de parcerias. Simbolicamente, as emissoras que recebiam os boletins foram
identificadas em um mapa de Minas Gerais com pinos coloridos. Essa medida simples.
segundo Renan, permitiu a visualização da cobertura do estado de Minas Gerais pela ARA.
Também contribuiu para o estabelecimento de metas e planejamento de atuação.

Nessa fase, a criação de mecanismos gerenciais, com objetivos e critérios mais claros,
marcou a profissionalização do serviço. Renan destaca que, em 2003. foram criadas planilhas
de acompanhamento do resultado do trabalho, serviço feito por um funcionário administrativo
- agora o responsável pela prospecção das rádios - e pelos locutores que registraram se
falavam na rádio todo dia, se ao vivo ou gravado e o motivo quando não falavam. Esse
acompanhamento permitia avaliar a qualidade das rádios que recebiam as notícias e o SCU

compromisso com o trabalho. Tal preocupação extrapola questões administrativas, já que,
dinheiro público foi gasto na estrutura do setor, profissionais eram pagos para executar o
serviço, daí a preocupação que as rádios parceiras fossem de qualidade. Conforme se recorda
Renan.

f... / uma rádio com contínuos problemas técnicos ou pirata ou com telefone sempre
ocupado por causa de promoções demandava uma abordagem especifica - vamos
mudar o horário do boletim ou arrumar outro número de telefone e. até mesmo.
exclusão do cadastro e substituição por outra.



Nessa época, a jornalista Marlei Rodrigues. que atuou na ARA entre 2003 e 2006, foi

a responsável pela pesquisa junto às emissoras. Cada locutor chegou a falar eni 28 rádios por

dia, em média. Segundo ela, o nível de satisfação com o boletim, a qualidade da informação e

o trabalho do locutor sempre tiveram notas ótima, boa e muito boa. Mesmo assim, o apelo

comercial ainda aparecia, mostrando o desafio citado por Renault (2004) de manter veículos

comerciais como canais alternativos de informação.

Eram quatro locutores de manhã e quatro à tarde. Mas foi perdendo rádio,
perdendo rádio, por causa do tamanho de boletim, muito grande. rádios forans
fechadas, aí perdemos o objetivo de unia cabine. Tínhamos um banco de rádios,
nas o pessoal achata que o boletim estava grande e queria dinheiro. 16

Quando perguntada sobre os maiores desafios do trabalho da ARA, em 2003, Marlei

Rodrigues declarou que

f. .J manter a rádio, porque a grande maioria 'das rádios) era não legalizada e
comunitária e estava sempre cortando. !'alat'a dois três meses numa rádio e ela
saía do ar e não dava satisfação. Eu fazia urna pesquisa diária de rádios e era
muito dficil. (sic).

Nessa época, pelo menos 20 emissoras gravavam os boletins e colocavam a notícia na

sua programação no horário de sua conveniência.

Operacionalmente. a ARA ainda dependia da TVA, especialmente na área técnica,

para a operação de áudio, já que a agência ainda não possuía profissionais exclusivos para

essa tarefa. Nesse período, a duração média dos boletins era de um minuto e meio a dois

minutos, repetindo a mesma fórmula já aceita pelas emissoras com o extinto Assembléia
Informa.

Convém sinalizar que, até 2003, a execução do serviço na ARA era feita somente por

funcionários terceirizados. A chegada de Renan marcou uma nova fase em que a ALMG

passou a manter sempre um servidor concursado na coordenação direta do serviço, sendo

responsável pela seleção dos conteúdos que seriam divulgados pela ARA.

Jornalista Manei Rodrigues, em entrevista a mim concedida, em ago. 2008.



Embora a ALMG tenha iniciado a informatização do seu banco de dados ainda na

década de 1980 e a chegada da internet no Brasil tenha o grande marco o início em 1990, a

possibilidade da comunicação on une da Casa Legislativa mineira só se deu em 1991. De

acordo com a Coordenadora da ARA entre os anos de 2003 e 2004, e depois. Gerente de

Reportagem da TVA e da Rádio. Patrícia Helena Salazar Porto 37 , o serviço do Núcleo de

Rádio, como foi chamado nesse período, passou a utilizar a ferramenta internet em 2005. As

noticias passaram a ser incluídas no sie da ALMGS em arquivos de áudio, formato MP39,

disponíveis para download.s', criando um canal alternativo para o acesso e divulgação das

notícias legislativas para o meio radiofônico. No ano de implantação do serviço. foram

registrados 155 arquivos baixados: em 2006 foram 7.061; em 2007, 15.409. De janeiro a

setembro de 2008, esse número chegava a 14.094.

O Plenário, espaço de manifestações parlamentares sobre todos os assuntos que

correm pelos corredores da AI-MG e pela sociedade, até então não havia se manifestado ante

à evolução do serviço de rádio. Tudo o que é dito na tribuna, é registrado em ato e publicado

no Diário do Legislativo, do Jornal Minas Gerais, veículo oficial do Estado. Após pesquisar

as publicações do Diário do Legislativo disponíveis na internet. até 2003. não foram

encontradas menções ao serviço de rádio, o que se deu a partir de 2006, quando os deputados

citaram a agência em Plenário. O trecho que segue foi proferido pelo Deputado Laudelino

Augusto (2003 - 2007).

Mineiras, mineiras, Sr. I'residente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, todos os que
nos acompanham aqui na .4ssembMia e pela 71' Isse,,,hléia. flOSSO asslmnm hoje se
relaciona co,,, o ciclo de debates que real::aremos na semana que vem, nos dias 23
e 24. Já estão sendo distribuídos os convites, e a TI Assembléia e a Rádio
Assembléia já estão fa:endo sua dirulgação.

Em outro discurso. o então deputado estadual Laudelino Augusto (2003 - 2006), ao

tratar de eventos de interesse público, mencionou o fato de que os boletins enviados pela

ARA e TVA facilitariam a participação das pessoas do interior.

" Patrícia Helena Salazar Porto, Gerente Geral de Rádio e TV da ALMG, em conversas com esta pesquisadora
em out. 2008.

A ARA pode ser acessada pelo site da ALMG: <wwv.aling.gov.br!radioalmg>.
MP3 c um formato eletrônico que permite ouvir músicas em computadores. Esse formato passou a ser usado

como alternativa ao WAV, que ocupa maior espaço em disco. Um minuto de música em MP3 ocupa 1 MB e, em
WAV. lO MB.

Trecho de discurso proferido pelo Deputado Laudelino Augusto, em Plenário, no dia 22 nov. 2006.



[..]Fiz questão k fazer essa discussão, para o que conto com a paciência dos
senhores e das senhoras. Ternos acompanhado tão de perto tudo isso que seria
necessária essa fala, até porque as pessoas daquela regido têm acompanhado iodo
o trabalho da Assembléia. Parabenizo a TV Assembléia. a Rádio Assembléia e o
enio dos boletins por esta Casa. 1,1(10 iSSO é muito bom, porque fiz.: com que as
pessoas participem. '

A deputada estadual Gláucia Brandão (2003-2006) também citou a ARA em discurso

de Plenário.

1 fl Assembléia e a Rádio Assembléia tém sido importantes veículos de divulgação
da nossa cultura e estão presentes em iodos os eventos, efetuando uma brilhante
cobertura dos acontecimentos deste Parlamento. .'ls valorosas equipes desses
setores merecem não só os nossos agradecimentos, ,nas também o nosso sincero
reconhecimento. f. . .1 

42

Em requerimento lido e aprovado pelo Plenário, a Comissão de Participação Popular

também mencionou a ARA, embora também faça uma confusão entre o trabalho da Agência

de notícias e o que é executado pela Rádio Assembléia.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita a inclusão na
programação da TV e da Rádio Assembléia de programas voltados á farmação
cultural e educacional da juventude mineira, em horários compatíveis com o
acompanhamento por parte do público-alvo.

Até o ano de 2007, a base institucional relativa ao serviço de rádio permaneceu

inalterada. Em 16 de julho de 2007, a Deliberação 2.401/2007, assinada pela Mesa da

Assembléia, presidida pelo deputado Alberto Pinto Coelho, desmembrou setores ligados à

Trecho de discurso proferido pelo Deputado Laudelino Augusto, em Plenário, no dia 20 dez. 2006.
Trecho de discurso proferido pela Deputada Gláucia Brandão, em Plenário, no dia 19 mai. 2007.
Requerimento lido e aprovado em Plenário no dia 18 out. 2007.



Diretoria de Comunicação Institucional, criando a Diretoria Geral de Rádio e TV, que ficou
com as seguintes atribuições no que diz respeito a ARA:

[..I- Coordenar ações de criação, produção e veiculação de peças audiovisuais e
radiofônicas para compor a programação dos veículos eleirinicos de comunicação
de massa da .1 ssembléia Legislativa, que são a Rádio e a A.éncia de Rádio_
Assembléia a TV Assembléia e a página da Assembléia na internei: (grifo nosso)
- instituir controle sobre o parque de equipanwnios da Diretoria de Rádio e
Televisão, mantendo-o conservado: /.. .J(AÍLVAS GERAIS. 2007).

Ressalta-se que grande parte da estrutura operacional da Diretoria de Rádio e TV está
voltada para o funcionamento da TVA, visto que o canal envolve engrenagens técnico-
operacionais mais complexas. por ser urna emissora de tevê. e a ARA funciona em menor
escala, no formato de agência de notícias. Foi a Deliberação 2.401/2007 que reconheceu o
serviço de rádio como Agência de Rádio. Até então, informalmente, foi identificado como
Área de Rádio. Núcleo de Rádio e Agência de Notícias.

Outro esclarecimento necessário é que, quando trata da Rádio Assembléia, a mesma
Deliberação se refere ao sistema de som interno voltado para os parlamentares, servidores e
funcionários da ALMG. Inicialmente criado para transmitir e convocar deputados para as
reuniões de Plenário, desde 2003, o sistema de som passou a ser identificado como Rádio
Assembléia, veiculando música e informação administrativa. Embora não seja objetivo desse
estudo tratar do sistema de som, é importante sua identificação porque, o fato de ser a Rádio
Assembléia, enseja confusões com uma rádio outorgada. Embora no cerne de sua criação
houvesse a intenção de que a Rádio Assembléia pudesse ser o embrião de uma emissora de
rádio legislativa, seus objetivos não podem ser confundidos com o serviço que a ARA presta.

Com a criação de uma diretoria exclusiva para tratar de Rádio e TV. urna nova
estrutura operacional foi implantada e o setor ganhou novos funcionários. A equipe de
jornalismo da ARA foi reforçada e passou a ser integrada por dois estagiários e, com a
realização de concurso público em 2008, foi criada vaga para o cargo de repórter de rádio, até
então inexistente na estrutura da ALMG e que sempre foi ocupada por um profissional
terceirizado.

4.2.5 No ar, 8 anos depois



Os oito anos da ARA foram comemorados em fevereiro de 2008. Nos veículos de

comunicação interna da ALMG, a data foi marcada com uma reportagem publicada no

Assembléia Injórina buscando demonstrar o clima de proximidade na relação com o ouvinte

de rádio, o que favorece a audiência das notícias da ALMG. A reportagem intitulada Agência

de Rádio da Assembléia comemora 8 anos de atividades"', resumiu depoimentos dos

locutores-noticiaristas sobre como se dá essa relação.

O bate-papo sobre o tempo, comentários sobre assuntos que estão na mídia e até
resultados de partidas de futebol introduzem o noticiário da Assembléia. O
informativo lisa Q linguagem pessoal e intimista do rádio, em cerca de três minutos
no ar, tempo suficiente para criar vínculo. Vão é por acaso que o ouvinte se torna
amigo do locutor. "porta-i'o;" da Assembléia na cidade. Os profissionais re/orçam
essa relação, que se torna uma aliada e favorece o interesse pelas notícias (10
Legislativo.

A reportagem também trouxe depoimento do Diretor de Rádio e TV da ALMG.

Rodrigo Barreto Lucena, destacando a estratégia da Casa de usar o rádio como um canal

provocador da participação popular.

O rádio é um meio diferenciado que estabelece um diálogo com o ouvinte. Ao
manter o Legislativo no centro do noticiário, conseguimos criar esse ambiente de
familiaridade entre locutor e ouvinte, que o predispôe a acompanhar coni atenção
as informações sobre o trabalho parlamentar.

Na grande imprensa, uma nota divulgada pelo Jornal Hoje em Dia tinha o seguinte
título: Oficial, mas democrática.

Reportagem publicada no "Assembléia Informa", postada na internet no dia 21 fev. 2008 e disponível no link:
<http:/iwww.al mg.gov.br/notíbancodenoticias/not  6781 46.asp.>

Rodrigo Barreto Lucena, Diretor de Rádio e TV da ALMG, em entrevista ao jornal impresso Assembléia
Informa em fev.2008.



Enquanto se arrasta no Congresso a discussão sobre o projeto de fiexibi/i:a cão do
horário de transmissão obrigatória da Vo: do Brasil, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais comemora oito anos de existência de sua Agência de Rádio que,
embora não implique em nenhuma imposição. é transmitida, ao rito, por 210
emissoras parceiras no Estado. '

Excluídos alguns equívocos de interpretação sobre o trabalho da ARA. a notícia
refletiu o espírito do serviço: sem imposição, portanto, democrática. Outras mídias também
registraram os oito anos da ARA. No endereço <www.saolourenco.com >, o aniversário da
ARA foi destacado, no dia 10 de maio de 2008, com a reprodução de uma notícia publicada
pela Assessoria de Imprensa da ALMG.4'

Aos oito anos, a ARA mais uma vez usou a tecnologia como aliada na divulgação das
notícias legislativas. A partir de demandas de internautas, foi implantada na página de notícias
a tecnologia Podcasi'8, ampliando o leque de facilidades para o recebimento das informações
sobre a ALMG.

Sob o título Novo serviço de internei é oferecido  pela ALMG, o sue

<www.adnews.coni.br> noticiou no dia 10 de abril de 2008 que, ao completar aniversário, a
ARA oferecia a nova tecnologia para downloads de notícias radiofônicas pelo sue da ALMG.
Uma pesquisa aleatória na internet também permitiu encontrar a notícia postada pelo .Jornal

Tribuna Livre, que destacou, no dia 11 de abril de 2008, a nova ferramenta.
No Plenário da ALMG, a deputada Maria Lúcia Mendonça (2007 - 2010) fez aprovar

requerimento para uma manifestação de aplauso à ARA pelo seu oitavo aniversário.
Os oito anos de atividades da ARA consolidaram a sua presença em Minas Gerais,

mas a agência manteve a simplicidade de sua rotina de funcionamento, assim como deve ser
no rádio. Dados de agosto de 2008, apurados nos relatórios do serviço de rádio revelaram que,
ao vivo e diariamente, os boletins produzidos pela ARA, chegavam à audiência de 210 rádios,
com entradas ao vivo; 503 emissoras cadastradas recebiam as notícias por e-mail, além de
uma média/mensal de 68 arquivos de som baixados pelo sue da ALMG por dia.50.

Notícia publicada no Jornal Hoje Dia, em 02 mar. 2008.
A noticia sobre a ARA foi postada em 11 abr. 2008 e acessada em 22 ago. 2008 pelo /ink

<http:/ww w.jornaltrihunalivre.com.hr  otícias%20ininasminas_ahr200S; li abr2008_radio°20assemhlcia.htm>.
A tecnologia Podcast permite que os internautas recebam atualizações no seu computador toda vez que houver

novas inclusões de arquivos no site cadastrado, sem ter que visitá-lo. Para isso, é necessário instalar os chamados
"programas agregadores".

A noticia sobre a ALMG foi postada no site no dia 11 abr. 2008 e acessada em 22 ago. 2008 pelo /ink <http:í/
www.adnews.com.br.ínternet.php?id 67240>.
Dados de pesquisa até jul 2008, obtidos no relatório parcial das atividades da Agéncia de Rádio da Assembléia,

no ano de 2008.
' No Rádio, oflash é uma notícia rápida, normalmente com duração entre 30 e 40 segundos.



Entre as parceiras da ARA estão rádios comerciais, comunitárias ou educativas de

Minas Gerais. Localizadas nos distantes recantos, a maioria dessas rádios não mantém

cobertura jornalística na ALMG por questões geográficas ou financeiras. Seus ouvintes,

muitas vezes, não têm acesso a qualquer tipo de informação sobre o Legislativo - aqui

considerada como de interesse público -, ou de qualquer outro órgão público, limitando-se ao

que a emissora de rádio local ou a TV aberta veiculam.

O público-alvo do serviço de rádio da ALMG é o cidadão comum, ouvinte de rádio,

integrante das esferas públicas abstratas produzidas pela mídia, conforme definição de

Habermas, citado por Renault (2004). "São os ouvintes e espectadores dispersos por amplas

áreas geográficas. (HABERMAS apud RENAULT. 2004, p.26).

Renault (2004), ao criticar, o sistema de radiodifusão no Brasil, lembrou que esse

modelo atua a partir de interesse privados. Mas destacou que cabe à sociedade assumir as

rédeas da situação.

.4 sociedade deve buscar alternativas de informação capazes de gerar pontos de
vista diversificados desse sistema, pois, imperfeito e aniide,nocráiico, ele acaba por
desagradar mesmo os que sempre viveram em comunhão com a mídia. (RENAULT,
2004, p.25).

No entanto, a dificuldade de acesso aos canais alternativos de informação é real -

especialmente quando se fala de informações legislativas - diante da realidade em que vivem

milhares de cidadãos no Estado. O serviço prestado pela ARA - bem como outros que

compõem a mídia institucional da ALMG -, oferece uma alternativa de comunicação pública

no sentido que propôs Brandão (2007), em que há a disseminação da informação para a

construção da cidadania.

Com isso. os cidadãos recebem uma bagagem de informações que pode ajudá-los a se

tornar capazes de compreender como o Parlamento interfere nas suas vidas. Como

conseqüência desse processo, eles poderão ter os subsídios que lhes ajudarão a decidir se. de

fato, interfere ou não, e, em última instância, poderão avaliar se as ações do Parlamento

correspondem às expectativas construídas a partir do voto.

Em artigo de Graça França Monteiro (2007). ela aponta uma vasta pesquisa a respeito

da comunicação pública em que alguns autores atribuem a essa comunicação alguns papéis.



Analisando o funcionamento da ARA, podemos estabelecer relação entre a definição de

Monteiro (2007) e o que é feito pela agência da ALMG.

/...J responder à obrigação que as instituições públicas têm de informar o público:
estabelecer uma relação de diálogo deforma a permitir a prestação de serviço ao
público: apresentar e pronto ver os serviços da administração: tornar conhecidas as
instituições (comunicação interna e externa): divulgar ações de comunicação cívica
e de j,,teresse geral: e integrar o processo decisório que acompanha a prática
política. (MONTEIRO. 2007. p. II).

A ALMG, ao produzir leis, lida diretamente com a formação cidadã e é responsável

por ela. Na definição de José Murilo de Carvalho (2006), a cidadania compreende os direitos

civis, direitos políticos e direitos sociais, todos eles abarcados pela legislação elaborada nos

parlamentos. Carvalho (2006) cita Marshall. autor que desenvolveu essas várias dimensões da

cidadania e não se esqueceu de unia exceção na seqüência desses direitos: a educação.

Ela (a educação popular) é definida como direito social mas tem sido historicamente
pré-requisito para a expansão dos outros direitos. Nos países em que a cidadania se
desenvolveu com mais iapide:, inclusive a Inglaterra. por uma razão ou outra, a
educação popular foi introduzida. Foi ela que permitiu às pessoas tomarem
conhleci,:zento de seus direitos e se organizarem para lutar por eles .1 ausência de
uma população educada tem sido sempre Uni dos principais obstáculos à
construção da cidadania. (CARVALHO. 2006. p. 11).

Serviços de informação, nos moldes da ARA, podem ser interpretados como novos

passos sendo dados, todos os dias, rumo à educação cidadã, citada por Carvalho (2006), e à

redução da assimetria informacional, além de serem instrumentos para dar transparência às

ações dos poderes constituídos. No caso da ARA, trata-se de uma construção em que o rádio

torna-se parceiro, corno analisa Larissa Grau (2007) em relação aos veículos de comunicação,

entre eles, o rádio.

Os meios de comunicação possuem um papel reflexivo dentro das sociedades,
refletindo, criwido, legitimando, construindo e alterando todo um leque de valores
culturais e morais. Longe de dizer que os meios de comunicação manipulam.
determinam ou influenciam. Eles são parte constituinte da sociedade e não podem
ser analisados como estranhos a ela. (GRAU, 2007).



5 "OFICIAL, MAS DEMOCRÁTICA": FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DE
RÁDIO DA ASSEMBLÉIA APÓS OITO ANOS NO AR'

Até aqui, este estudo descreveu o caminho que a ARA percorreu para chegar à
estrutura atual. A intenção deste capítulo é descrever a sua rotina do funcionamento, em 2008,
ano da elaboração deste estudo. As tabelas obtidas nos relatórios gerenciais da ARA, apuradas
de janeiro a julho de 2008, e também as categorias e os critérios jornalísticos e políticos para a
seleção de notícias ajudaram a dimensionar o seu alcance e as limitações do serviço. A
compreensão dessas medidas poderá ajudar na construção de um referencial que torne o leitor
capaz de avaliar o papel desempenhado pela ARA em relação ao terna deste estudo, qual seja
o de reduzir a assimetria informacional na representação e o de ajudar a dar transparência aos
trabalhos do Poder Legislativo de Minas ao estabelecer uma comunicação permanente com a
sociedade.

Este capítulo também demonstra o desafio de traduzir a linguagem burocrática da
atividade parlamentar à compreensão popular. Sabe-se que o discurso também pode esconder
tentativas ou formas de controle e poder. Elucidar o discurso legislativo ou traduzi-lo deve ser
unia das iniciativas necessárias para reduzir a assimetria informacional na representação.
anteriormente citada por Wagner (2007).

Embora alguns apontamentos estejam explicitados com as características de um
manual, apresentá-los é importante para oferecer elementos a esta reflexão em que analisamos
se a divulgação das informações jornalísticas sobre o Parlamento, por meio da ARA e com o
apoio do rádio, ajuda a tornar a ALMG mais próxima do cidadão.

Entre os produtos da ARA estão o boletim, agora sem fins publicitários, que chega a
ter três minutos de duração (e não o máximo de dois minutos da fase inicial). Ele é
transmitido ao vivo às emissoras e incluído no sue: os/las/is - que são notas curtas - e as
reportagens, também são incluídos no sue e enviados por e-mail. Toda segunda-feira, o
boletim traz a agenda da semana na ALMG; na terça-feira, é divulgada uma dica do Procon

Os dados de pesquisa contidos neste capitulo foram obtidos nos relatórios mensais de acompanhamento das
atividades da Agência de Rádio da Assembléia dejan. ajul.2008.



Assembléia e outra informação relacionada aos trabalhos legislativos e, na sexta-feira. o

boletim contém um resumo dos acontecimentos da semana, com foco no resultado do trabalho

parlamentar. Analisando os conteúdos da ARA percebemos que, nessa resenha, prioriza-se, na

maior parte das vezes, contemplar também os fatos que não foram noticiados nos boletins da

semana. Nos demais dias da semana, é feita a cobertura jornalística factual.
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Figura 1 - Aparência da página da ARA no sue da ALMG

No si/e, os produtos da ARA estão organizados em Iinks com OS boletins do dia. o

Correspondente Assembléia; últimas notícias (somente informações incluídas tia semana);

iVolícias anteriores (informações dos últimos seis meses): Serviço e cidadania (leis

aprovadas, notas de serviço. dicas do Procon Assembléia. Educação para a Cidadania) e Ceac
Responde (matérias especiais com dicas para as Câmaras de Vereadores).

A cobertura jornalística feita pela ARA é a mais factual possível. No entanto, é

percebeu-se o constante desafio de garantir o imediatismo e a agilidade — outros valores-

notícia citados pelos teóricos do Jornalismo —. da forma como deve ocorrer, especialmente no

radiojornalismo. Isso porque, cada um dos sete locutores da ARA entra numa mesma

emissora de rádio apenas uma vez por dia. Percebe-se a preocupação de evitar noticiar fatos

que ocorrerão em instantes ou que estão ocorrendo no momento da notícia. A observação dos

conteúdos dos boletins permitiu constatar a preferência por informar o fato depois que ocorre,

o que garante uma informação mais completa, definitiva e padronizada. Isso evita que o



ouvinte fique aguardando até o dia seguinte para receber o complemento da informação. No

caso de informações de serviço que tenham mensagens de convocação ou de mobilização da

sociedade, a ARA prepara a divulgação antecipada, para que isso seja possível.

O trabalho dos sete locutores-noticiaristas consiste em fazer contato diário com cada

emissora de rádio para locução, ao vivo, do noticiário. Quatro profissionais atuam pela manhã

e três à tarde enviando boletins para 30 emissoras por dia, cada um. Diferentemente do que se

deu no início da ARA, um funcionário administrativo passou a ser responsável pelo contato,

cadastramento e conversa permanente com as rádios para levantamento de problemas e busca

de soluções, serviço, antes, executado pelos locutores.

No estúdio. dois operadores de áudio, uni em cada turno, são responsáveis pelo

manuseio dos equipamentos e pela gravação dos áudios. A equipe também conta com dois

estagiários que dão apoio na cobertura jornalística e na redação. Dois jornalistas - sendo um

servidor concursado, que coordena o serviço e outro terceirizado - eram os responsáveis pela

pauta. apuração, redação, publicação das notícias na internet e toda atividade que tenha

ligação com a elaboração do produto final que é o boletim.

Os boletins jornalísticos, com a duração máxima de três minutos, são compostos por

duas ou três notícias, ou ainda uma nota e uma reportagem. Nessa transmissão ao vivo, os

informativos são enviados de segunda a sexta-feira. por telefone. O boletim impresso é

repassado ao locutor que possui uma lista prévia de emissoras com os horários mais prováveis

para envio das notícias. Em algumas rádios, a leitura das notícias a respeito do trabalho

parlamentar é precedida por urna conversa informal, sobre temas diversos. O locutor-

noticiarista da ARA apresenta a informação, ao vivo, e encerra a notícia com uma assinatura,

sem padrão, às vezes identificando: do Núcleo de Rádio da Assembléia, da Assembléia

Legislativa cm Belo Horizonte ou, ainda, de Belo Horizonte e o nome do locutor.

O quadro 1, a seguir, mostra os dados quantitativos do envio dos boletins ao vivo.

RESULTADOS QUANTITATIVOS
DO ENVIO DOS BOLETINS AO VIVO

Período de apuracão: ian a ju112008
7 locutores - 30 rádios cada

boletins prCvi3(ps até julho 1	50.610 boletins

boletins enviados até julho 1	48.016 boletins
2.000,67 horas/ ano
ou 167 horas/mês no ar em 210

Tempo médio no ar:	 emissoras de rádio de Minas
Gerais

Quadro 1: Resultado do envio dos boletins ao vivo
Fonte: Relatórios gerenciais/Dados de pesquisa



Problemas operacionais nas emissoras parceiras, como equipamentos queimados,

manutenção, telefone com defeito ou até questões financeiras são responsáveis pela diferença

negativa entre a quantidade de boletins previstos - 50.610 - e a quantidade enviada - 48.016.

O tempo total estimado de permanência das notícias legislativas na programação das

emissoras, em torno de 167 horas por mês, considera o tempo médio de 2 minutos por

boletim.

Já os jiashs 52 e reportagens" são incluídos no sue e enviados por e-mail. Na internet,

esses boletins passaram a ser chamados de Correspondente Assembléia, antigo slogan que

começou a ser usado ainda na fase inicial do serviço.

A partir do ano de 2007. a ARA também passou a incluir no sue gravações na íntegra

dos discursos de deputados e de convidados para os eventos legislativos realizados pela

ALMG. Essa medida teve como objetivo facilitar a cobertura dos eventos pelos veículos de

imprensa que não podem enviar jornalistas à ALMG.

Para executar esse serviço, em agosto de 2008, a redação da ARA possuía três

computadores. As cabines de áudio mantinham os mesmos equipamentos de 2002. No

estúdio, também são três computadores, uma mesa de áudio digital, dois

gravadores/reprodutores de MD's. dois microfones, dois fones de ouvidos, amplificador de

áudio e um par de caixas de som compunham a estrutura. Também há um aparelho de tevê

usado para monitorar a TVA, e que também virou instrumento de trabalho da produção

jornalística da ARA. Segundo Neto, essa aparelhagem é praticamente a mesma do estúdio

montado em 2002, só que houve upgrade dos computadores.

Na internei, de janeiro a julho de 2008, foram publicadas 735 informações diferentes

em áudio, entre botetins, fias/is ou reportagens sobre os trabalhos parlamentares e enviadas

231 mensagens eletrônicas com essas noticias em formato de texto e de MP3 para as

emissoras cadastradas, considerando apenas os dias úteis do ano. Os dados relativos aos

downloads de noticias pelo sue podem ser conferidos na tabela 3. a seguir.

52 No Rádio, a reportagem é uma noticia mais completa, em geral com uma ou mais sonoras, com interpretação
dos !tos, que pode abranger informações sobre o alcance do fato noticioso e possíveis conseqüências. Cada
emissora tolera uma duração diferente dessa notícia.
53



TABELA 3

ACO\IPANIIAMENTO DOS ACESSOS DE NOTÍCIAS
RADIOFÔNICAS PELO SITE DA :%LMG *

Período de apuração: jan a ju112008
Dias

Mês	Downloads/\lês	Downloads/dia	úteis/mês*
Janeiro	 1.552	 71	 22
Fevereiro	 883	 49	 18
Março	 1.194	 63	 19
Abri!	 1,272	 61	 21
Maio	 1.189	 66	 18
Junho	 1.512	 72	 21
Julho	 2.177	 95	 23
TOTAL	 9.779	4fédia/dia68	142
Os dados são apurados mensalmente por meio de serviço de estatística

de acessos às seções do site wi m.aiing.gimv br . disponível somente
para o público interno.

A re'ferncia é a quantidade de dias úteis porque a .•1I?.1 só Iii: noras
inserções no site de 2°a 6feira.
Fonte: Relatórios gerenciais/Dados de Pesquisa

O número de downloads descrito se refere ao que foi contabilizado pelas estatísticas
do setor de informática da ALMG e podem estar sendo usados ou não na programação das
rádios. Além disso, a tecnologia disponível até o momento da apuração desses dados não
permitia definir se os downloads foram feitos por computadores de emissoras de rádio ou de
pessoas comuns. De qualquer forma, essas informações sinalizam que o serviço tem sido
usado, seja por veículos de mídia ou pelos cidadãos interessados em conhecer o trabalho
parlamentar.

A veiculação das notícias radiofônicas produzidas pela ARA e inseridas no sue é livre,
desde que citada a fonte. Dessa forma. sempre é possível que as informações estejam sendo
reproduzidas em canais, mídias ou espaços ainda não contabilizados. A partir de urna pesquisa
aleatória utilizando a ferramenta do buscador da internet <www.google.com.br >, por
exemplo, foram encontradas informações legislativas relativas ao Parlamento mineiro,
enviadas pela ARA. O sue <www.saolourenco.com> 54, do município de São Lourenço, Minas

A notícia produzida pela ARA postada no site <www.saolourenco.com > foi acessada em 25 ago. 2008 pelo
link: <I1ttp:!/www.saolourenco.com/sitc!modu1es/xmovie/xmovjcvjew.php?cjd-7&ljd_133 >.
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Gerais, e o <vvw.de1iito.com.hr > 55 , de Itabira. Minas Gerais (figuras 2 e 3), reproduzem os

áudios enviados por c'!11(:j/ e disponíveis para down/oail na página da ARA na internet.
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Figura 2 - Aparência da página do sue De fato on Line
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Figura 3 - Aparência da página do site São Lourenço.com

Na página de notícias da Rádio Montanhesa AM. de Ponte Nova 5", Minas Gerais,

também foram localizados textos dos boletins enviados por e-mail (figura 4). Entre as

emissoras parcerias da ARA, até julho de 2008 1 	declaram possuir sues próprios na

As notícias produzidas pela ARA postadas no site De Fato On Line foram acessadas em 22 ago. 2008 pelo
(ink: <http:-	vw.dcfatoonlinc.com.hr/canais.asp?cat'74 .>.

As noticias produzidas pela ARA sobre a ALMG postadas no site da Rádio Montanhesa foram acessadas em
22 ago. 2008 pelo link: <lutp:ww.montanhesa.arn.brvicosaJprineipaIlci-_tcxto.asp?id 87&catcgoria 2.'.



internet. o que amplia as chances de expansão do alcance das informações ao vivo ou

gravadas ao universo dos internautas, elevando a hipótese de maior visibilidade do

Parlamento estadual.
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Figura 4 - Aparência da página do sue da Rádio Montanhesa

Outra chance de visibilidade do Parlamento mineiro e de divulgação de seus atos à

parcela expressiva da sociedade é a postagem de notícias sobre a ALMG no sue da Rádio

Câmara, da Câmara dos Deputados, em Brasília. Com essa parceria, assuntos em destaque,

com enfoque nacional, sobre a ALMG são gerados uma vez por semana pela emissora

legislativa (figura 55), Além de entrar na programação, a informação é postada no sute.

A noticia produzida pela ARA sobre a ALMG postada no site <www.radiocamara.gov.br .radio> no dia 10 out.
2008 e acessada cm 13 out. 2008.
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Figura 5 - Aparência da página do site da Rádio Câmara

Considerando o elevado número de emissoras parceiras da ARA — 210 rádios

recebendo notícias enviadas ao vivo e 503 por e-mail em julho de 2008 -, somente um estudo

mais detalhado, monitoramento periódicos, poderia dar a dimensão mais próxima do real

alcance dessas informações.

Para efeito da previsão de resultados. os relatórios gcrenciais internos tabulam apenas

a inserção das notícias da ALMG na programação das emissoras e nos seus sites na internet

quando o envio é feito ao vivo. Mesmo assim. para medir o alcance real — que demonstra o

número de pessoas que de fato ouvem as rádios parceiras no horário em que o boletim

legislativo entra na programação —, seria preciso tabular dados de institutos de pesquisa

relativos à audiência em cada emissora, o que seria objeto de outra pesquisa.

5.1 No Legislativo, cobertura jornalística tem que ser democrática: critério de seleção de

notícias

A ARA não possui um manual próprio de redação. Em algumas situações, seus

profissionais usam como referência as recomendações prescritas no manual da TVA. Dentro

de uma política de convergência de mídias, também as pautas, as reportagens, a cobertura

jornalística, feitas pela equipe de produção da iVA, e o material produzido pela Assessoria de

Imprensa da ALMG são adaptados à linguagem do rádio para compor os boletins da ARA.



Grosso modo, o entendimento é o de que, quando se fala em redução da assimetria

informacional e transparência nos atos dos Poderes, os fatos produzidos no Parlamento

deveriam ser expostos aos representados sempre. e eles, por seu lado, deveriam se interessar

por essas informações. Se a ALMG é um poder eleito pelo povo dentro do regime

democrático por meio do voto livre, suas ações e decisões deveriam sempre ser objeto de

interesse coletivo, porque refletem o interesse público. Mas isso não ocorre na prática e

diversos fatores, corno mencionaram Fuks e Fialho (2007), distanciam o Poder Legislativo de

sua representação.

Sob esse prisma, surge um dilema: a cobertura jornalística do Legislativo deve respeitar

o antigo paradigma de que só é notícia aquilo que desperta interesse, como mencionou

Chaparro (1993), ou um novo, o de compreender que o desinteresse pelo Parlamento pode

nascer justamente do desconhecimento ou de urna construção permanente de imagem negativa

pela mídia convencional? Então, aparece uma reflexão sobre um novo paradigma de que o

interesse deve ser despertado ou cultivado para que seja possível a formação dos chamados

"públicos atentos". Isso pode se dar, por exemplo, utilizando "técnicas" jornalísticas, tornando

o assunto mais próximo do dia-a-dia de cada um ou por meio de uma informação de caráter

educativo. O primeiro caso - a proximidade da notícia do público a que se destina - é um dos

critérios citados por Gislene Silva (2005), quando enumerou os valores-notícias que garantem

a publicidade, ou não, de um fato.

Analisando os conteúdos da ARA, percebe-se coincidência entre os assuntos em pauta

na ALMG e os que estão em debate na grande imprensa. Freqüentemente, reportagens

veiculadas em jornais de grande circulação motivam debates nas comissões e discursos no

Plenário e até iniciativas de projetos de lei. Enquanto a sociedade debatia as novidades

impostas pela Lei Seca (Lei Federal 11.705, de 2008). que proíbe motoristas bêbados de

dirigir, por exemplo, a Comissão de Segurança Pública da ALN'IG discutia essas mudanças

com especialistas e convidados durante audiência pública no dia 19 de agosto de 2008. A lei

previa multas mais pesadas ao motorista pego alcoolizado e os deputados discutiram com os

responsáveis pelo policiamento como se dava a fiscalização e que medidas seriam necessárias

para que a lei fosse mais eficaz. Uma das conclusões dessa discussão foi a de que a educação

para o trânsito seria uma alternativa para reduzir os acidentes, e não somente a Lei Seca. O

assunto dessa reunião virou notícia na ARA, que a distribuiu às emissoras de rádio de Minas

Gerais.

A mídia também divulgou, em agosto de 2008, que empresas de transporte aéreo

queriam retornar para o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, vôos que foram



transferidos para o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, na grande Belo Horizonte. Isso

depois que foram gastos milhões de reais dos cofres públicos na infra-estrutura do novo

aeroporto. Para esclarecer o assunto, a ALMG também trouxe o problema para si, criando a

Comissão Especial dos Aeroportos, assunto que virou notícia na ARA. Assim, não raro a

cobertura jornalística da ARA e das outras mídias da ALMG coincide com o divulgado na

"grande mídia".

Em outros casos, as notícias veiculadas pela ARA são produzidas levando em conta os

critérios de abrangência e de interesse público pela informação. Isso se aproxima da primeira

lei descrita por Oto Groth. citado por Medina (1990), que propõe a universalidade da notícia

como urna das primeiras leis para aumentar sua difusão. A abrangência da informação é

definida pela pergunta: a qual coletividade a informação interessa? Quanto maior a

coletividade a resposta abranger, maior será a possibilidade de a informação ser veiculada no

boletim da ARA. Com base nos conteúdos analisados, a ARA dá prioridade:

• às notícias ou informações que - se supõe - despertarão interesse da maior audiência em

toda Minas Gerais;

• às notícias que poderão despertar interesse de uma maior coletividade (servidores

públicos, por exemplo) em Minas Gerais: e assim por diante:

• temas discutidos na ALMG e que estão em pauta na mídia.

Ao analisarmos os boletins divulgados pela ARA, detectamos a preocupação com que

a notícia abarque o interesse da maior parte do Estado e que se aproxime dessa grande parcela

de ouvintes. Isso tem ligação com a definição anterior em relação à prática do jornalismo

público na vertente americana. cm que a proximidade da informação com o interesse da sua

audiência deve ter prevalência nos veículos de mídia.

Por outro viés, quando se trata de notícia que desperte interesse regional, a observação

dos boletins permitiu identificar que a informação é incluída no noticiário com a orientação ao

locutor da ARA para que seja apresentada somente nessa região.

Os dados desta pesquisa revelam que, de janeiro a julho de 2008. a ARA distribuiu 50

noticias regionais diferentes sobre a atuação parlamentar no interior de Minas. Um dos

destaques foi a convocação da população para que participasse do Seminário Legislativo

Minas de Minas, para discutir o setor de mineração em Minas Gerais, em 11 cidades do

interior. A atividade nasceu de uma iniciativa parlamentar aprovada em Plenário, e teve como

objetivo a formação de uma agenda de debates, com a reunião de propostas sobre o tema. Elas



serviram de base para um documento com sugestões de deliberação política por parte da

ALMG, Congresso Nacional e outros órgãos ligados à mineração. Já o Kpresso Cidadania,

também divulgado no interior de Minas, foi um projeto institucional que viajou a 13

municípios incentivando ojovem de 16 e 17 anos a fazer o título de eleitor.

Tais temas poderiam ser enquadrados entre aqueles que estariam fora do papel

parlamentar porque não se inseririam nas esferas de deliberação política. No entanto, algumas

reflexões sobre a função do Poder Legislativo, feitas dentro do próprio Parlamento, têm

conduzido a novos papéis que deve assumir, face à saturação das leis e ao esvaziamento na

sua função de fiscalizar os demais poderes. Para o deputado Alberto Pinto Coelho (2007 -

2010), o Legislativo deve ser uma caixa de ressonância da sociedade. 58 O papel de discutir e

debater também faz parte da própria democracia, que recomenda a criação de conselhos de

várias esferas e moldes para ajudar na tomada de decisões pela sociedade, por exemplo. A

origem da palavra parlamento também explica uma das funções do Poder Legislativo, que

está relacionada a falar, conversar. Parlamento vem do francês parlemei (que significa

conversação), derivada de par/er, que significa falar. No caso da ALMG, esse papel de

Parlamento "debatedor" foi incluído na Resolução n°5.176 de 1997, que contém o Regimento

Interno, e passou a fazer parte do processo decisório político e não somente institucional.

Como parte da deliberação política. o Regimento da ALMG incluiu atividades que

passaram a integrar o processo legislativo ou a oferecer bases para a sua concretização. O

artigo 100 dessa Resolução estabeleceu que às comissões compete "estudar qualquer assunto

compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo promover, em seu

âmbito, conferência, exposição, seminário ou evento congênere." O Regimento Interno

também estabeleceu ainda que:

Art. 295 - Para subsidiar a elaboração legislativa. a. Issembleia  poderá promover,
por iniciativa da .íesa, eventos que possibilitem a discussão de temas de
compeléncia do Poder Legislativo Estadual, em parceria com entidades da
sociedade civil organi:ada.
Ar:. 296 - Incluem-se, entre os eventos a que se refere o artigo anterior: 1 -
seminários legislativos; II - f'óruns técnicos. Parágrafo único - A Mesa da
Assembléia definirá, em regulamento próprio, os objetivos e a dinániica de cada
evento. (MINAS GERAIS. 1997).

Presidente da ALMG, deputado Alberto Pinto Coelho, em discurso no dia 16 out. 2008, durante evento
comemorativo pelo Prêmio Aberje Nacional, concedido a ALMO pela Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial, por causa do projeto Expresso Cidadania.



Ao abrir esse espaço de participação cidadã nas decisões políticas. a ALMG adotou

medidas de comunicação externa para tornar esse envolvimento mais efetivo. E como

mencionou Luccna. a ARA é um desses canais. Tal explicação ajuda a elucidar possíveis

dúvidas quanto aos critérios de seleção de notícias na ARA. Pelos relatórios gerenciais e

observando os boletins, pode-se perceber que a divulgação de eventos político-institucionais

tem grande espaço no informativo radiofônico.

As demais notícias regionais divulgadas pelo boletim no interior de Minas Gerais

foram informações sobre visitas e audiências das comissões permanentes da ALN4G para

discutir problemas específicos dos municípios ou regiões. Entre os assuntos mais recorrentes

de janeiro a julho de 2008. estão debates sobre questões ambientais, direitos humanos e as

audiências da Comissão de Segurança Pública que iniciou. em 2007, uma série de viagens ás

cidades mineiras em busca de uni diagnóstico sobre a situação de presídios. cadeias e

delegacias. A Comissão de Direitos Humanos também apurou questões específicas de afronta

aos direitos do cidadão, como assassinatos e abusos policiais. Esses informes da ARA têm o

objetivo de comunicar a população local sobre a presença dos deputados na sua região, para

que possam participar dos debates e da busca de soluções para os problemas. No dia 10 de

março de 2008, emissoras do Triângulo mineiro receberam a seguinte informação pelo

veículo radiofônico:

Atenção locutor: somente para rádios do Triângulo mineiro
Comissão de Segurança Pública da Assembléia vai a Fruta!, no Triângulo
mineiro. O objetivo da visita é verificar as condições da cadeia pública e a
situação dos presas. ..lprisão tem capacidade para 32 detemos, nas atua/mente
guarda 126, de acordo com informações de policiais da cidade, repassadas aos
deputados. ..o final de janeiro deste ano. ocorrei, tinia rebelião c,ut' du,'o,, (luas
horas e meia. Situações cotizo essa estão criando um clima de insegurança êflhi'i? OS

moradores da cidade. Entre os convidados para a reunião estão (t()l'jll(i(k'S
políticas e policiais. .t linistério Público e Poder Judiciário. .1 visita vai se, nesta
quai'ia-ji'ira, no dia /2, as 9 e ,,zeii, da manhã na cadeia pública. O ende;'eço é rua
Olavo Bilac, 225, no centro de Frutal. Y

Por se tratar de uma casa política, além de observar os critérios jornalísticos de

noticiabilidade. a ARA também adota mecanismos de controle internos para garantir que se

leve em consideração a multiplicidade dessa representação, de forma a garantir a distribuição

democrática da informação, sem privilegiar siglas ou parlamentares, valorizando o interesse

institucional. Em agosto de 2008, eram 77 deputados estaduais no exercício do mandato,

representando 16 partidos políticos diferentes. Esse valor-notícia é um critério próprio da



ARA, observado desde o início de suas atividades. Como se trata de um boletim que tem
como princípio explicar a instituição "ALMG", observa-se, com base nos boletins analisados
e nos dados de pesquisa, que a regra tem sido cumprida e ajuda a evitar que interesses
político-partidários sobressaiam, levando à perda da credibilidade do boletim perante as
emissoras.

Como ponto de partida para a seleção de notícia, a atividade parlamentar ou atividade
Fim da ALMG (note-se que não se faz referência à atividade do parlamentar) tem prioridade
sobre outras atividades (iniciativas administrativas, por exemplo). Para contemplar esses
aspectos políticos, conciliando-os com os jornalísticos, os relatórios gerenciais apontaram a
preocupação em noticiar, nessa ordem, conforme também sugerido no Manual da TVA.
(ALMG, Manual de Procedimentos e Redação da TV Assembléia. 2002. p. 12):

• fatos ocorridos no Plenário;
• eventos legislativos, especialmente quando ocorrem no Plenário:
• fatos ocorridos nas 17 comissões permanentes ou comissões temporárias/especiais,

dando prioridade às reuniões com convidados e com assuntos de interesse de unia maior
coletividade;

• eventos institucionais, apoiados pela ALMG ou organizados por ela:
• iniciativas administrativas que visem ao cidadão ou à sociedade;
• prestação de serviço, notícias de outros órgãos públicos ou outras informações de

interesse coletivo;
• outros assuntos que surgirem.

A tabela 4, a seguir, reflete se os critérios de seleção das notícias são observados na
prática. Quanto à presença maior de urna comissão ou outra no noticiário da ARA, isso pode
ser explicado pelo volume de atividades rotineiras desses órgãos. Note-se que as comissões
cujos ternas estão relacionados ao cotidiano do cidadão, corno transporte, consumidor, saúde.
segurança e direitos humanos ocupam maior espaço no informativo da ARA. A presença
marcante dos eventos legislativos e institucionais nas notícias da ARA pode refletir o
envolvimento da ALMG no debate sobre temas variados do interesse da coletividade. Eles
abrangem, por exemplo, seminários, ciclos de debates e fóruns técnicos.

TABELA 4



NOTÍCIAS SOBRE ÓRGÃOS DA ALMG
INSERIDAS NOS BOLETINS

Período de apuração: jan a jul/2008
QUANT DE
NOTÍCIAS

SOBRE
ÓRGÃOS

ÓRGÃO DA ALMG
	

DA AIMG
Plenário
	

61
Comissão de Transporte. Comui	ão e Obras Públicas

	
48

Eventos legislativos
	

45
Outros	 40
Comissão de Direitos Humanos	 34

omissão de Saúde	 3-)

Continua...



Comissão de Segurança Pública	 30
Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social	 29
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte	 28
Comissão de Constituição e Justiça	 27
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial	 20
Comissão de Administração Pública	 19
Comissão de Participação Popular	 19
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização	 19
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária	 19
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais	 18
Comissão de Turismo. Indústria, Comércio e Cooperativismo	17
Comissão de Educação, Ciência. Tecnologia e Informática	11
Comissão de Cultura	 5
Comissão de Redação	 2

SUBTOTAL (notícias do	 524

Eventos Institucionais	 4	42
Ouvidoria Parlamentar	 2
TOTAL GERAL	 568

Ohs.: / - O 11cm "Outros" se re/ère a todas as comissões criadas pela ALA!G
em 2008, que não são permanenles, entre elas comissões para analisar veto.
Proposta de Emenda à Constituição e discutir assuntos de relevincia.
Obs.2 - Eventos Institucionais incluem os eventos ou atividades realizados
pela ALMG, mas que não têm o objetivo de ajudar na atividade de
deliberação política. Em 2008, um dos destaques ji o Expresso Cidadania.
Obs 3 - Eventos legislativos são aqueles que a AL.IÍG realiza com o objetivo
de reunir informações sobre determinado lema em deliberação na Casa.
Fonte: Relatórios gerenciais/Dados de pesquisa

A tabela 4 apresentada também demonstra a divulgação de notícias sobre o processo

legislativo que acontece nas comissões. Mas é o Plenário, onde desemboca todo esse

processo, o foco principal dos boletins da ARA. Pelos dados, observamos que, do total de 568

notícias divulgadas no boletim da ARA, 524 tratam de processo legislativo.

A prevalência de um critério sobre outro para a seleção das notícias do informativo

depende da atividade desenvolvida por cada uni dos órgãos da ALMG e do seu resultado no

momento da elaboração do noticiário e da abrangência dessa ação parlamentar em relação ao

público do boletim, que é a população de Minas Gerais.

Por causa da falta de um manual de redação com as diretrizes para a cobertura

jornalística, as delimitações citadas ao definir o que é notícia ou para explicar por que um fato

foi incluído no noticiário prevalecem e podem ser compreendidos dentro de um processo

contínuo e diário de cobertura jornalística e, muitas vezes, com base no manual ou nas

decisões de pauta da iVA. O Critério de escolha de uma notícia é analisado à luz desse

processo contínuo e de um encadeamento de coberturas jornalísticas da ARA, e não se tratam

de escolhas aleatórias. A exceção fica por conta do Plenário: por ser o local onde começa e



para onde caminha o trabalho parlamentar, sempre há um repórter fazendo a cobertura dos

fatos, independentemente da pauta de projetos em votação. Em geral, assuntos que fazem

parte do processo legislativo entram no noticiário da ARA.

5.2 Formato da notícia: o desafio de dar "cor" e "sabor" às informações legislativas

O Manual de Radio/ornalismo da Jovem Pan (PORCFIAT, 1993. p. 97) ensina que a

linguagem no rádio é como se fosse a imagem na televisão. Mais do que clara, a notícia no

rádio deve ser bem nítida para que o ouvinte veja" através das palavras. "O rádio exige uma

linguagem: nítida, simples, rica, repetitiva. forte, concisa, correta, invocativa, agradável. Não

é fácil conciliar todos esses requisitos." (PORCHAT, 1993. p. 99-100). Se combinar essas

recomendações na cobertura diária de uma rádio comercial como a Jovem Pari

reconhecidamente difícil, como aponta a autora do Manual. fazer isso no jornalismo

especializado na cobertura do Poder Legislativo é um desafio maior e diário, segundo seus

profissionais.

A burocracia da tramitação parlamentar, a linguagem hermética dos textos das leis e o

debate sobre assuntos técnicos fazem parte da agenda legislativa e devem constar da pauta

jornalística, mas muitas vezes são excluídos da cobertura da mídia convencional pela sua

complexidade. Como mídia institucional, a ARA foi criada para noticiar assuntos, fatos ou

decisões mesmo quando considerados complexos demais ou de difícil tradução.

O trabalho de reportagem na Agência de Rádio da Assembléia apresenta

peculiaridades que o diferencia da cobertura feita pela mídia convencional. Um exemplo é o

enfoque. Analisando alguns conteúdos, percebe-se que as reportagens são construídas de

modo a priorizar, sempre, o interesse do cidadão - assim como geralmente é feito na grande

mídia - mas trazem a preocupação, também, de esclarecer a população sobre como o

Parlamento mineiro pode atuar no sentido de solucionar as questões em discussão e de como a

população pode participar do processo legislativo.

lima das formas de garantir esse resultado é a gravação de entrevista, pelo repórter,

com deputados, especialistas e população. numa audiência pública, por exemplo. A

diversidade de opiniões sobre determinado assunto em discussão no Parlamento é traduzida

na reportagem por meio dessas falas e dos posicionamentos dos entrevistados.



Outro aspecto é o aprofundamento - uma certa "especialização" - nas particularidades

do processo legislativo que as reportagens da ARA trazem. Os textos são produzidos com o

intuito educativo e tenta esmiuçar e facilitar o entendimento pelo ouvinte desse processo, que

é cheio de detalhes e regras. Os meios de comunicação convencionais, muitas vezes, não

conseguem chegar a tal ponto porque seus profissionais não vivenciam, de tão perto, o dia-a-

dia do Parlamento.

Para chegar a essa fórmula, a ARA enfrentou algumas dificuldades do ponto de vista

da reportagem, que foram sendo sanadas ao longo do tempo. Em primeiro lugar, a falta de

equipamentos. Até 2006, não havia, por exemplo, gravador digital na ARA. Havia apenas um

gravador formato de rnini-disc. que parou de funcionar. Até essa fase, o repórter fazia a

cobertura. mas não tinha como gravar sonoras. De acordo com a jornalista Fernanda

Figueiredo Avelar 9, que atuou na reportagem da ARA de março de 2006 a outubro de 2008. a

alternativa era, muitas vezes, recuperar a sonora feita pelo repórter da TVA. Mas isso nem

sempre era possível, devido à grande demanda nas ilhas de edição da emissora de tevê, que

não podiam "parar" o serviço para fazer uma cópia da sonora em MD. O resultado era que os

boletins eram redigidos em forma de notas, sem sonoras, o que gerava um produto final

incompleto ou mais "pobre", já que, como vimos, a presença de vozes variadas é um dos

diferenciais do rádio. O problema foi resolvido com a chegada de três gravadores digitais, em

2006. Por outro lado, essa era necessidade apontada pelas rádios. Um levantamento feito

pelos jornalistas da Assessoria de imprensa da ALMG, em 2006, com alguns veículos de

comunicação no interior de Minas, incluindo rádios, demonstrou que os radiodifusores

apontavam a demanda de haver mais falas de deputados nos boletins.

De acordo com Avelar, outra dificuldade à cobertura jornalística do Parlamento

mineiro pela ARA é a existência de apenas um repórter na equipe para cobrir diversas

reuniões que ocorrem ao mesmo tempo no Parlamento mineiro.

Por ser uma cobertura especializada, o ideal é que o repórter acompanhe pelo
menos uma parte da reunião e saiba, inclusive, o desj'echo de/a. Os repórteres de
mídias convencionais que vêm ao Parlamento, na maioria das ve:es, conversam
rapidamente com um dos participantes da reunião eja:em suas matérias com base
nesta entrevista, o que não é o nosso caso.

Avelar completa seu depoimento considerando que o repórter da ARA, para cumprir o

papel que lhe cabe. precisa, muitas vezes, permanecer na reunião por mais tempo e isso faz

Jornalista, Fernanda Figueiredo Avelar, em entrevista a mim concedida, em out. 2008.



com que ele perca" outras reuniões que estão ocorrendo simultaneamente. Ela relata que,

depois de vivenciar essa realidade e de refletir sobre a questão, a solução encontrada foi a de

dar prioridade a determinados assuntos e eventos com maior flexibilidade ao repórter, para

que este faça um acompanhamento abrangente das atividades, mas não necessariamente como

faz a TVA, que tem um repórter à disposição para cobrir cada atividade na ALMG. O

problema da falta de profissionais também foi amenizado com a contratação de estagiárias.

que auxiliam na reportagem, sob a supervisão da coordenadora da ARA. Por fim. Avelar

destacou a dificuldade de traduzir todo esse trabalho das comissões, do Plenário e os eventos

legislativos cm um texto curto, enxuto e claro.

O boletim da ARA gen;, no máximo, três minutos pala transmitir dois OU ires
assuntos. .íuitas vezes. o repórter tem que escrever um texto de pouco mais de um
minuto sobre i,na audiência pública que durou três horas e cofiou com a presença
de 10 convidados. Como solução para amenizar a questão, a reportagem completa
sobre a audiépicia pública é redigida em tamanho maior e é publicada na internei. £
uma versão diminuída dessa reportagem entra no boletim que os locutores vão
transmitir.

Avelar concorda que a linguagem do boletim de rádio, já apresentada neste estudo. é

outra dificuldade. Traduzir para a população os termos técnicos e os processos legislativos

complexos é um grande desafio enfrentado pelos jornalistas da ARA. e há uma discussão

diária entre os profissionais sobre a melhor forma de escrever educando.

Em geral, a tramitação do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) na

ALMG. por exemplo, aparece na mídia convencional por meio de notas ou pequenas

reportagens. Isso também vale para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada até julho de

cada ano e o Orçamento anual. todos de autoria do Poder Executivo, mas que sofrem

mudanças com a ação direta dos parlamentares.

Assuntos desse tipo são destacados pela ARA pelos impactos diretos ou indiretos que

terão na vida do cidadão e não apenas sob o ponto de vista burocrático de sua tramitação.

Especialmente pelo fato de que a mídia convencional não apresenta a notícia que não vende

jornal, com a observação dos conteúdos da ARA permite constatar a preocupação em suprir

essa lacuna na cobertura jornalística do Legislativo estadual. No caso do PPAG, tamanha é

sua importância sob o ponto de vista da compreensão do trabalho parlamentar e do nível de

influência que essa lei terá na vida das pessoas, que a ALNIG realiza audiências públicas para

a coleta de sugestões da sociedade para mudar esse planejamento de governo. No dia 08 de

setembro de 2007 a ARA falou sobre o PPAG no boletim.



Hoje é o último dia da audiência pública sobre o PP.4 G - Plano Plurianual de .-Lçào
Governamental.,/ Os debates, abertos na terça, prosseguem agora à tarde, no
Plenário. Confira com Fernanda Figueiredo.,;;
A audiência pública é vina chance para a sociedade, os movimentos sociais e
empresários dizer onde o governo deve investir o dinheiro arrecadado com os
impostos nos próximos quatro anos./ / Além dessa audiência na capital, o debate
chegou aos vales do Jequitinhonha e Mucu,'i, Triângulo Mineiro e Zona da %'Íata.
Na plenária final, nesta tarde, as 150 propostas colhidas no interior vão se juntar
às de Belo /iori:onie. "7 Depois. seguem para a Comissão de Fiscali:açâo
Financeira e Orçamentária. O presidente da Comissão, Deputado Zé t (aia, do
PSDB, explica quais sugestões podem ser acatadas.."
Sonora:I)eputado Zé iÍaia (PSDB)
Início: As açôes macro...
Final: -de cada uno.	Tempo: li"
Depois de receber parecer na Comissão de Fiscali:ação Financeira e
Orçamentária, o projeto de lei que contém o PPAG segue para votação do
Plenário, em turno único. .':

O hermetismo da linguagem técnica e dos jargões legislativos exige um exercício

permanente da redação jornalística, especialmente na linguagem radiofônica. Como revela o

exemplo citado acima, além de traduzir a rotina parlamentar, desconhecida para a maior parte

da população, também foi analisado se houve intenção da ARA de esclarecer corretamente os

termos técnicos, sem aqueles atalhos praticados nas grandes redações, em que a simplificação

ocorre em detrimento da correção. Uma notícia dada de forma incorreta pode criar falsas

expectativas na população. Em se tratando de leis, por exemplo, tal ocorre com freqüência.

Fato comum na mídia é noticiar que uma comissão de um determinado Parlamento aprovou

um projeto de lei, quando, na verdade, apenas aprovou um parecer a respeito da matéria.

A manchete do jornal Estado de Minas, no dia LO de setembro de 2008. por exemplo,

destacava urna informação errada. Já no título Judiciário - Comissão aprova projeto, a notícia

cria falsa expectativa entre os servidores da justiça e não está correta sob o ponto de vista da

tramitação legislativa. Na fase do processo legislativo em que a reportagem foi redigida, essa

proposta ainda dependeria de apreciação em mais urna comissão da Casa e ainda passaria pelo

Plenário, em dois turnos. O erro do título poderia ser corrigido no leacf" da reportagem. que

reúne todas as principais informações da notícia, mas ele reforçava o título.

Os cerca de 20 mil servidores de primeira e segunda insiáncia do Judiciário
mineiro terão 17,5% de reajuste em janeiro de 2009. O projeto de lei, de autoria do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJÃIG), estabelecendo os novos vencimentos
para os funcionários da ativa e inativos, que serão reajustados em duas etapas, foi

60 Reportagem divulgada pelo Boletim da ARA no dia 08 de nov. 2007.
61 o leadé a introdução de uma reportagem, onde constam dados mais importantes da notícia, respondendo a
questões básicas da informação: "O quê?", "Quem?'. "Quando'?'. "Onde?". "Como?", e 'Por quê?"..



aprovado o,ire,, nas comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública
da Assembléia Legislativa. (C/PRL4NI, 2008).

A reportagem segue informando detalhes sobre os valores que serão gastos com o

reajuste. Somente na última linha o jornalista desmente o título ao dizer que o projeto ainda

passaria pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e pelo Plenário, em dois

turnos.

Na ARA, o resultado da reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária foi assunto do boletim do dia 17 de setembro de 2008 e o reajuste para os

servidores do Tribunal de Justiça foi uni dos projetos que tiveram o parecer apreciado.

J .linda na reunião os deputados opinaram pela aprovação rfo nosso) de
reajuste de 17 e meio por cento nos vencimentos dos servidores do Tribunal de
Justiça. Segundo o relator, deputado Lafavette de .ndrada. do PSL)13, o aumento
atende às reivindicações da categoria
(Sonora - deputado Lafai.'efte de Andrada - PSDB - 'Foi negociado amplamente
com os servidores esse aumento. E uni aumento substancial. 1/ouve unia harmonia,
houve um entrosamento entre o l'ribunal de Justiça e os servidores, o acordo ,foi
selado através desse projeto que agora apresentamos pai'ecerívorái'el e que será
encaminhado agora ao Plenário".)
Os dois projetos de lei seguem agora para votação em Plenário, em primeiro turno.
Para virarem lei, precisam ser aprovados em dois turnos.

A análise dos textos da ARA permitiu atentar para a preocupação em clarear que as

propostas de lei, além de apreciadas nas comissões, precisam ser aprovadas no Plenário. em

geral, cai dois turnos, quando se trata de lei ordinária. Depois da tramitação na ALMG. ainda

precisam da sanção do Chefe do Poder Executivo para ter validade. Outra noção que o

noticiário tenta deixar claro é que os debates fazem parte de toda a trarnitação legislativa.

As explicações sobre esse processo de tramitação dos projetos de lei, decisões ou

ações parlamentares são feitas, com frequência, ao longo do texto, ou em notas a parte,

incluindo a tradução dos termos técnicos, relacionados à linguagem jurídica. A redação da

notícia segue as normas convencionais para o texto radiofônico. observando o estilo

manchetado", (PORCHAT, 1993, p.62) mas sem rigidez na fórmula.

Quando este estudo dá atenção à redação radiofônica na ARA, extrapola-se a simples

intenção de se observar a prática do que poderíamos chamar de uma 'boa" técnica

jornalística. Mais do que isso, deve ser a preocupação desse veículo institucional abrir a



linguagem legislativa à compreensão pelo maior número possível de pessoas. Como o rádio

permite e como recomenda Vigil (2003), observou-se que tais explicações são repetidas em

cada boletim. As pessoas não escutam o programa de lápis na mão. Melhor pecar por ser

explícito que por deixar suposto. No rádio, é preciso repetir e repetir." (VIGIL, 2003. p. 70).

Nesse sentido, a técnica jornalística do rádio é grande aliada porque recomenda que as

palavras tenham cor, cheiro e sejam palpáveis. Vigil (2003) recomenda explorar a

materialidade das palavras e "[ ... ] que as melhores palavras no rádio são aquelas que se pode

ver, cheirar, tocar e saborear, que entram no sentido e vão direto à irnaginação."(VIGIL. 2003,

p. 72). Esse é mais um desafio, levando-se em conta que as noticias são breves e não há

espaço para muitas explicações. Quando o noticiário da ARA alcançar esse nível de precisão

recomendado pelos manuais, é possível que muitas barreiras na comunicação entre o

Legislativo e a sociedade tenham sido rompidas.

5.2.1 Conteúdos das notícias: informação, interpretação e opinião

Os conteúdos dos boletins divulgados pela ARA serão demonstrados a seguir. Foi

analisado o material informativo no período de 1° de julho de 2008 a 18 de julho de 2008.

antes do início do recesso parlamentar.

Nesse período de 14 dias úteis, foram produzidos 28 boletins com 65 notícias variadas,

incluindo reportagens eflashs. Desse total. 38 registraram a tramitação de projetos de lei nas

comissões e no Plenário, 12 foram de coberturas jornalísticas de debates realizados nas

comissões, duas dicas de defesa do consumidor foram dadas pelo Procon Assembléia, sete

informes tratavam de visitas parlamentares fora da ALMG e seis notas foram sobre assuntos

diversos. Entre as notícias divulgadas nesse período, 22 contaram com sonoras de deputados e

de convidados.

A análise dos conteúdos permite concluir que, além dos critérios de seleção do fato

noticioso que comporão os conteúdos dos boletins, flashs e reportagens, produzidos pela

ARA, já citados anteriormente, outras questões são observadas na hora de selecionar as

informações que serão veiculadas. Foi possível também identificar que o formato dado à

informação depende do tema. O texto às vezes se limita a uma descrição dos acontecimentos,

meramente informativo. Quando se trata de urna pauta mais complexa, o assunto é



interpretado e ganha mais espaço no boletim. No período analisado, foi possível constatar a

presença de opiniões: apenas nas sonoras dos entrevistados.

No dia 01 de julho de 2008, a Comissão de Saúde da ALMG, por exemplo, discutiu a

ortotanásia corno uma alternativa para garantir a morte digna de pacientes. O assunto

complexo sob o ponto de vista filosófico e moral também é desafiador quando se trata da

elaboração de uma notícia de rádio. A reunião teve a cobertura da ARA e foi uma das notícias

do dia. A reportagem mesclou a categoria informativa, interpretativa com a opinião, expressa

na fala do parlamentar.

.1 preocupação c'oiir a morte digno de pacientes terminais foi o foco das discussôes
da ('omissão de Saúde da Assembléia, pela manhã. A repórter PerPianda
Figueiredo acompanhou a reunião.
kspecialisias e deputados dei nderanz a diminuição cio sofrimento dos que estão
perto de morrer.. Um dos conceitos apresentados foi o da ortotanásia.. Traia-se
de um conjunto de cuidados voltados aos doentes terminais Com O objetii'o de
respeitar a morte natural.,,'' E di/i'rente de eutanásia, em que a morte do paciente é
provocada: Na ortotanásia, não há intenção de prolongar ou abreviar a vida,
como esclarece a diretora da Sociedade de Tanatologia de Minas. Ana Paula
.'lbranches.
(Sonora - Ana Paula Abranches - .1 ortotanásia seria o cuidado do paciente na
fase final de vida e,n que a doença não tem chances de cura mas há muito que ser
frito com termos de cuidados com o paciente não só pro paciente mas também se
seus ,frnniliares).
.'! ortotanásia foi autorizada por uma resolução do Conselho Federal de Medicina
em 2006. Mas a resolução está suspensa desde 200 7. 1 .4 necessidade de se dflnir
melhor a legislação nessa área é destacada pelo deputado fIe/v Tarqüínio. do P11
(Sonora - Deputado IIeIv Tarqüínio - PL' - Nós estamos discutindo isso para que
nós possamos encaminhar ao Congresso Nacional que também está discutindo esse
assunto a opinião ou as opiniões do povo de Minas Gerais sobre esse assunto).
Durante a reunião, os parlicipanies também defenderam a revisão do currículo das
fiiculdades de Medicina.. Segundo os especialistas, a formação dos jovens é muito
técnica e pouco humana.,

O boletim do dia 03 de julho de 2008 é um exemplo de texto com ênfase na categoria

informativa. A nota, também transformada em um flash para a internet, registrou informações

sobre a fase de tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição. Também foi

apresentada ao vivo nas rádios de Minas Gerais.

Está pronta para a votação do Plenário, em segundo turno, a PEC -. Proposta de
Emenda à Constituição - que prevé um grupo de transição de governo após a
eleição municipal. O parecem' favorável à matéria foi emitido pela manhã, pelos
deputados da Comissão Especial que analisa a PEC.» O objetivo é dar condições
para o que o novo prefeito obtenha todas as informações necessárias para iniciam' o



governo. Ele terá pleno acesso a dados sobre contas públicas. programas e
projetos da prefeiiw'a.

No dia 10 de julho de 2008, o boletim foi composto por três notas diferentes, também

sobre a tramitação de matérias na ALMG, todas na categoria informativa. Os textos falaram

dos temas das propostas e descreveram parte do processo legislativo. Também foi feita unia

suíte 12 da notícia dada no dia 03 de julho de 2008.

Duas propostas de emenda ó Constiutição mais perto de virar lei.. Na reunião
extraordinária, nessa quarta-feira, o Plenário aprovou, em segundo turno, a
criação de Lima comissão para assessorar os novos prefeitos., ,"' A comissão de
transição será formada por equipe técnica capa: de dar as informações sara que OS
novos che,,4's do executivo municipal possam iniciar seus mandatos. Também
passou a criação do teto salarial para o serviço público de . finas, que será fixado
co,,: base no vencimento do desembargador do Tribunal de .Justiça. Diferente das
proposições de lei, a proposta de emenda à constituição não precisa ir à sanção do
governador. .//A mesa da Assembléia tem prazo de cinco dias úteis para promulgar
as duas matérias.

No período analisado, constatou-se a utilização de suítes como recurso para resgatar as

informações nos boletins da ARA. Como os projetos de lei passam por várias etapas de

tramitação, eles sempre retornam ao noticiário em fases diferentes. No Resumo da semana, no

dia 11 de julho de 2008. o boletim trouxe a informação sobre dois projetos de lei que

venceram fases de tramitação.

[.] Em primeiro turno, o Plenário aprovou regras para o corte do pequizeiro e
m'eajusle de cinco por cento pala .çem'vidores do lpsemg, além de requisitos para o
transporte de passageiros.

A compreensão dessa notícia só se dá dentro de um contexto de acompanhamento

diário do boletim da ARA. No dia 16 de julho de 2008, o corte do pequizeiro entrou na pauta

da ALMG e foi notícia no boletim, novamente, oferecendo a oportunidade ao ouvinte de

resgatar a informação com mais detalhes.

62 Como ensina PORCHAT (1993), suíte é a continuidade de fatos jornalísticos, mediante acréscimo de novos
elementos que o atualizem.



Comissão de A leio Ambiente da Assembléia opina pela aprovação do projeto de lei
que cria regras para o corte do pequizeiro em .t finas. A proposta, que recebeu
parecer favot'ável de segundo turno pela manhã, estabelece condições para a
derrubada da árvore CFIZ áreas urbanas e distritos industriais. O empreendimento
que for se insialar nesses locais terá que conseguir autorização do órgão an:l'iental
e se comprometer a plantar 25 mudas para cada pequizeiro abatido. O deputado
Almir Paraca. do PT é o relator da proposta.
(Sonora - deputado Almir Paraca - PT - "O pequi:eiro reveste um simbolismo
milito forte. ira, desde o aspecto económico, porque em muitas regiões a safra do
pequizeiro é (otite de tenda para famílias extra/instas, para agticultoresJ'imiliares.
para assentados da reforma agrária. 7cm um componente importante na
alimentação, na nutrição e sem também essa discussão toda ambiental. Vós
procuratuos no tratamento da matéria pensar o desenvolvimento sustentável
considerando o ambienial, considerando o social e considerando o econômico".)
.1 matéria segue para votação em segundo turno no Plenário.

No resumo da semana, no dia 18 de julho de 2007, foi retomado o assunto do projeto

de lei sobre o pequizeiro, agora, já aprovado em segundo turno. em Plenário. Nesse período

de análise dos boletins da ARA, observou-se que as fases de tramitação das matérias sempre

são demonstradas no texto.

.J Deputados apreciaram e votaram mais de 30 projetos de lei." As matérias
traiam de assuntos de interesse dos servidores públicos, meio ambiente, inclusão
social, incentivo à leitura e ao esporte.." Destaque para a nova organização
judiciária do Estado, o estímulo financeiro para atletas e a indenização às famílias
de víti,nas de incêndios em cadeias do Estado. Novas regras para o corte do
pequi:eiro foram estabelecidas. f.../ Os projetos aprovados em segundo turno
serão enviados à sanção (1(1 governador.' 1.. .1.

A informação na ARA mesclou o caráter educativo, que também apareceu entre os

conteúdos. No dia 17 de julho de 2008, por exemplo, a notícia foi sobre a lei que trata de

diretrizes orçamentárias de Minas Gerais.

Deputados discutem,, quais ações o Governo deve priori:ar no orçamento de 2009:
é o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, que está na palita de hoje. Cento e
cinqüenta e cinco sugestões de mudanças feitas pelos parlamentares oram levadas
ao debate em Plenário. Uma delas, prevê que empresas controladas pelo Estado
publiquem na internei relatórios trimestrais, que possam ser consultados pela
sociedade., «',' Outra sugestão é que o Governo priori:e produtos da agricultura
familiar e de pequenas cooperativas tia compra cia merenda escolar. 0 deputado



Sebastião líelvécio. cio PDT relator cia proposta. explica que a Lei de Direfri:es
Orçamentárias afeta diretamente a vida de todos.
(Sonora - deputado Sebastião Heh'écio - PD T - 'Cada vez mais aqui na
Assembléia de Minas a diretriz orçamentária fica próxima das pessoas. Por
exemplo, chegamos ao ponto hoje de poder detalhar que na aplicação do progra,na
da merenda escolar, que serão mil e oitocentas escolas que terão programa de
escola integral, as diretoras das escolas poderão faer aquisição do material junto
da sua comunidade.
O orçamento de 2009 prevê receitas e despesas no valor de 39 bilhões e meio de
reais. .2

O boletim tem uma coluna fixa, às terças-feiras, sobre defesa do consumidor. De

acordo com Patrícia Porto, a dica do Procon Assembléia foi introduzida em 2003 para suprir

uma demanda por informação nesse dia da semana, já que, na segunda-feira, não há. em

rotina, trabalhos legislativos ordinários. A divulgação foi suspensa por um período e retomada

em 2006. completando 100 dicas diferentes em agosto de 2008. De acordo com os locutores-

noticiaristas da ARA, a presença dessa informação sobre defesa do consumidor no boletim da

ARA agrada às emissoras porque suprem seus ouvintes com dicas para o seu dia-a-dia.

Muitas cidades do interior de Minas não têm acesso aos órgãos de defesa do consumidor.

Quando há demanda dentro do Parlamento, a dica do Procon dá lugar à informação

legislativa. No dia 08 de julho de 2008, o assunto foi a importância da nota fiscal.

Mais da metade do comércio está na informa/idade. A constatação é do Procon
Assembléia, que alerta: o consumidor deve redobrar cuidados se for comprar
produtos sem nota fiscal. Quem te,,: as dica é o coordenador do órgão. ? farcelo
Barbosa
(Sonora - farcelo Barbosa - coordenador do Procon Assembléia 'Na maioria
das ve:es, não há emissão da nota fiscal. Nesses casos, e.x6a um comprovante de
compra, um recibo que conste o nome e o endereço do estabelecimento, a
ide,:tf1cação do produto, seu preço e a data da compra. Peça uma garantia por
escrito que deve ser de no mínimo noventa dias. E procure informações na
embalagem sobre o fabricante evitando assim que você fique apenas nas mãos cio
vendedor".)
Além desses cuidados, o Procon Assembléia orienta o consumidor a testar o
produto, antes de levar para casa. 2

Com a análise de conteúdo dos boletins da ARA constatamos a complexidade do

processo legislativo e a tentativa de traduzi-lo para uma linguagem mais acessível ao público.

Na ALMG, em geral. os projetos de lei passam por até três comissões, antes de ir à votação

em Plenário, em 10 turno. Vencida essa etapa, a proposta retorna a pelo menos uma comissão



e volta ao Plenário, em 2° turno. Mesmo assim, só terá validade se receber o aval do

Governador. Uma nota veiculada no dia 10 de julho de 2008 reproduz parte dessa tramitação.

Começa a tramitar na Assembléia projeto de lei complementar que amplia a
licença- maternidade das servidoras estaduais (te 120 para 180 dias. A discussão
começou pela CCJ - ('omissão de Constituição e Justiça nessa quarta-feira.
Mas os parlamentares adiaram a apreciação do parecer, a pedido do relator do
projeto. deputado Sargento Rodrigues. do PDT Para ele, a proposta tem vício de
iniciativa, ou seja. deveria ser de autoria do Governador e não de deputados. conto
foi feito. .-1 intenção é que o Exec,,tii'o se pronuncie sobre o assunto. . Pata ler
ia/idade, o projeto ainda vai passar pelas con:issôes e precisa de aprovação do
Plenário, em dois turnos. Alguns estados do Brasil já adotaiti a licença-
maternidade de 180 dias..'» Em São Paulo. por exemplo, o beneficio foi aprovado no
mês passado./

Ainda dentro do processo de tramitação de matérias na ALMG, o veto do Governador

a projetos de lei aprovados pelos deputados está entre as questões complexas de serem

explicadas na linguagem do rádio. Depois que uma proposta recebe o aval parlamentar em 1°

e 2° turnos. ela é enviada ao Poder Executivo que pode sancioná-la. transformando-a em lei,

mas o Governador também pode vetar a proposta em parte ou no todo. O veto do governador

volta à ALMG para análise dos deputados que, nessa fase, decidirão sobre o veto e não mais

sobre a proposição de lei. A decisão final encerra uma confusão e urna aparente contradição:

se os deputados concordam com o governador, o veto é mantido e a lei não terá validade. Se

os deputados discordam do Executivo, derrubam o veto e a lei entra em vigor. Nesse período

em que foram analisados os boletins da ARA, a ALMG não apreciou vetos a matérias

aprovadas, mas uma notícia do boletim da ARA, no dia 27 de agosto de 2008, explicou o veto

à proposição que tratava do fim da cobrança de consumação mínima em bares e restaurantes.

Deputados decidem sobre o fim da cobrança da consumação mínima em bares do
Estado... O projeto aprovado pela Assembléia em dois turnos recebeu o veto cio
Governador. .1 alegação é de que a proposição de lei não de/imita quais serviços e
comércios vão ser proibidos de cobrar a consumação. Toda ve; que um projeto é
rezado pelo Executivo, ele volta para a decisão da ,4ssembléia.1 1 Nesta quarta, a
comissão especial analiso,, o assunto e concordou com o Governador, como explica
o relator, deputado Lafeveite de Andrada. do J'SDB
(Sonora - deputado Lafayette de Andrada - PSDB - "0 texto que foi aprovado ,foi
imperfeito. /)t7 maneira como

"
coo a .'onsz,maçuo já estaria incidindo também em

conta de água, conta de lu:. isso é pe,jéllan:enze in,.'nnsiilucional. Então o texto
como ficou aprovado ele não pode prosperar. daí a razão do veto, nós temos que
Józer a mnanz,tenç'cio do veto").



A decisão final sobre o velo é do Plenário.." Se os deputados discordarem do
Governador, a consumação inínima vai ser proibida.':

Outro ponto complexo de ser explicado é o jargão legislativo sobrestamento da

pauta". Isso ocorre quando vence o prazo para votação de matérias que têm prioridade sobre

as outrass. A partir daí, não se pode deliberar sobre nenhum assunto, até que se vote aquela

que está sobrestando a pauta. Um exemplo de nota sobre essa situação foi encontrado no

boletim do dia 19 de dezembro de 2007.

Plenário aprova pacote tributário e outras 24 matérias. Pelo prq/elo, o ICíS -
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - terá redução para vários
setores como, por exemplo, materiais elétricos e derivados do leite. Outro
beneficio é a possibilidade de parcelar os débitos do imposto estadual, com redução
de multas. O pacote tributário estava na faixa constitucional e trancava a pauta.
ou seja, tinha prioridade impedindo a apreciação de outras matérias.' Agora, o
Plenário, pode votar outros projetos. f. .

Fora do processo de tramitação de matérias na ALMG, debates sobre temas variados

passaram a subsidiar o trabalho parlamentar, fazem parte do trabalho de deliberação e podem

ser referência nas decisões. Em 2008. a Casa mineira realizou o Seminário Le g islativo Minas

de Minas, que reuniu propostas da sociedade civil e de especialistas para modificar a lei sobre

a mineração estadual e levar sugestão de mudança à legislação federal sobre o assunto. No

boletim da ARA do dia 14 de julho de 2008, uma das informações foi sobre esse seminário.

Relatório final do Seminário Legislativo .tíinas de Minas será entregue, nesta terça-
feira, à Presidência da Assembléia. : O deputado Alberto Pinto Coelho, do PP,
recebe o documento da comissão eleita na etapa final do evento, em junho, aqui na
Assembléia. São 50 propostas para ajudar na construção de uma lei minerá,'ia
para o Estado e para altera,' a legislação federal sobre o assunto. / Elas iradu:em
os anseios derepresentantes de iodos os setores da cadeia produtiva da mineração,mineração,
que se mobilizaram no Seminário. Ao todo, mais de mil e duzentas pessoas
participaram dos 11 encontros regionais e da plená ria final, em BeloBelo ilori:onie.

Vencida a fase de deliberação parlamentar, a validade das propostas aprovadas

depende, em grande parte, do Poder Executivo. A preocupação cm explicar Quando uma nova

lei entra em vigor, a ARA a divulga no boletim distribuído às emissoras de Minas Gerais. O

acompanhamento sistemático da sanção dos projetos aprovados pela ALMG foi incorporado à



rotina do serviço, a partir de 2007. A notícia entra no boletim com a vinheta Agora é lei, que

identifica o tema. No período selecionado para análise de conteúdo dos boletins da ARA, não

foi identificada a entrada em vigor de novas leis. No dia 28 de julho de 2008, a ARA divulgou

a promulgação da Emenda à Constituição que trata da comissão de transição nas prefeituras.

Tec	 Vinheta Agora é lei
Prefi'izo.s eleitos em iodos os municípios de .tlinas lerão unia frra,ize,itci para
ajudar durante a mudança de mandato. A partir deste ano, cada cidade terá que
criar urna comissão de transição de governo após as eleições. A determinação está
numa Emenda ii Constituição estadual, aprovada pelos deputados e promulgada
pela %íesa da Assembléia de ,iinas. Lia estabelece que a equipe de transição será
indicada pelo candidato eleito e terá pleno acesso a informações sobre as contas
públicas, programas e projetos de governo. Um dos 25 autores da Emenda à
Constituição é o deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB,:
(Sonora - deputado Dalino Ribeiro Silva - PSDB - "Vós temos encontrado muitas
dificuldades  por ocasião da transferência de governos em todo estado de Almas
Gerais, nos 853 municípios, quando o prefeito deita o cargo passando ao seu
sucessor. tem inclusive grandes dificuldades ou muitas vezes má vontade em
niostrar ao seu sucessor o que realmente tem a administrar, o que tem contas a
pagar. contas a receber. Então, muitas vezes o próprio prefeito assume o município
e muitos vem manifestando que estão assumindo urna verdadeira caixa preta.
Então, não queremos que isso não ocorra mais".)
A co,nissão de transição também vai preparar os atos reservados ao novo prefeito
municipal que deverão ser editados imediatamente depois da posse.

O sue da ALMG mantém um espaço para hospedagem do texto de toda a legislação

mineira. Para este estudo, após uma pesquisa realizada no dia 10 de setembro de 2008,

constatamos que, de 1° de janeiro de 2008 até a data da consulta. 450 novas leis ordinárias

entraram em vigor em Minas Gerais. A maior parte delas - 268 - refere-se à declaração de

utilidade pública; 55 novas leis autorizaram o Poder Executivo a doar imóveis estaduais a

outros órgãos: e 42 trataram da denominação de próprios públicos. Essas três modalidades de

legislação não são notícias na ARA com base no critério da abrangência porque têm interesse

apenas local. Do restante das novas normas que entraram em vigor de 1° de janeiro de 2008 a

10 de setembro de 2008. 85 são novas leis ou alteração de leis antigas. Entre essas 85. 39

foram transformadas em notícias divulgadas pela ARA e 46 ficaram de fora do boletim.

A análise desses dados traz a reflexão de que os conteúdos da ARA não abrangem a

totalidade do resultado do processo legislativo. Um número expressivo de decisões

parlamentares não é noticiado no boletim. O que se percebe nesse processo de produção

O site da Al-MG permite consulta de todo o ordenamento jurídico estadual. A Legislação Mineira está
disponível no liok em: <http::.ww.aIing.gov.br/indcx.asp''
vnipo lgisIacao&dirctorio njmi&arquiu-lcisIacao mineira..



jornalística é um recorte feito a partir de critérios supostamente objetivos, jornalísticos ou

políticos para estabelecer o que é noticia na ARA, com vistas ao interesse do seu público.

Nesse aspecto, o jornalista da agência não se diferencia dos demais que atuam na

mídia comercial. Sobre esse ponto de vista, Liriam Sponholz (2003) propôs urna comparação

interessante. Segundo ela, o jornalista seleciona a notícia assim como uma pessoa que entra

numa sala à procura de um lugar para se sentar. Naquele momento, focada no interesse pelo

descanso, a pessoa só observará as cadeiras e deixará de ver outros detalhes do ambiente. Para

Sponholz (2003), escolher urna pauta não é questão de objetividade e sim de relevância do

tema.

Quando se observa a realidade, o honein a sic,) realiza sempre de maneira
seletiva. O mesmo acontece com a inídia e o jornalisino. Vão é possível noticiar
tudo. Portanto, existem aspectos da realidade que serão deixados de lado. Isto
significa que os critérios de seleção utilizados pelos jornais são passíveis de
discussão, Inas ofalo de haver urna seleção, não [. .,J, (Sponholz, 2003).

Segundo Sponhols (2003), a mídia deixa para trás uma lista grande de temas que não

entram nas pautas nem são incluídos nos noticiários.

E a pergunta que surge quando se observa iStO é: um jornalismo que ignora parte
da realidade pode ser objetivo? f... /Co,no (0(10 conhecimento é perspectivo. a
imprensa não pode (ralar de todos os assuntos. O que se pode discutir é por que
estes e não outros assuntos deixaram de receber a atenção da mídia. Esta, no
entanto, não é urna questão de objetividade, mas sim de releváncia. (Sponholz.
2003).

5.3 Notícia a várias vozes: critérios de seleção das fontes de entrevista

No rádio, a utilização de áudios ou sonoras" nas reportagens é um recurso que

valoriza a notícia; é a presença da fonte na matéria. "A vitalidade do rádio depende da

diversidade de vozes utilizada e do grau de liberdade no uso de estilos de frase e expressões

"a Na reportagem de rádio, usa-se trechos de falas de entrevistados sobre os assuntos em questão para referendar
urna informação passada pelo repórter, para ilustrar a matéria ou para passar informações relevantes.



locais pitorescas." (VIGIL. 2001. p.19). Quando se fala de uma casa política, há que se ter
uma dupla preocupação de que essas vozes também reflitam a diversidade do parlamento.

A ALMG é composta por 77 deputados que atuam em 17 comissões permanentes e no
Plenário, além das comissões especiais que são criadas sempre que necessário. Como valor-
notícia, o desafio do boletim radiofônico é refletir essa diversidade política, sem perder a
agilidade e o dinamismo, nem privilegiar mandatos e, ao mesmo tempo, garantindo a
informação de qualidade. Observa-se que, nos conteúdos do período analisado, o noticiário
teve a presença de grande parte dos deputados, de acordo com o seu envolvimento com as
atividades oficiais da Casa. Nesse período, não há registros de notícias nos boletins da ARA
que tratassem dos "mandatos parlamentares". Os controles internos e relatórios gerenciais por
meio de planilhas permitem observar a preocupação com o equilíbrio desses critérios.

Na seleção do áudio que é incluído no informativo radiofônico, algumas regras
internas foram criadas ao priorizar os parlamentares. entre elas, os cargos que ocupam e a
pertinência de sua ação com a pauta jornalística em questão. Entre os cargos, figuram os
líderes partidários, presidentes e vice-presidentes de Comissões, membros da Mesa Diretora
ou, ainda, autores dos requerimentos, quando se trata de debate, relatores de projetos de lei
nas comissões e autores de projetos de lei, quando se trata de leis sancionadas ou
promulgadas, e assim por diante.

Após análise das planilhas, foi possível perceber, ainda, que o boletim radiofônico
também tenta refletir a diversidade de vozes da sociedade civil que participa das atividades
realizadas pelo Parlamento. Os relatórios gerenciais demonstraram que essa presença tem sido
constante nos eventos parlamentares. como audiências públicas, reuniões, debates públicos.
seminários ou ciclos de debates.

A ARA mantém um controle nominal da presença da fala de cada deputado ou de
convidados no noticiário de rádio. Os dados referentes ao período de janeiro a julho de 2008
demonstraram que os boletins incluíram 382 sonoras, sendo 194 de convidados e 188 de
deputados.

Os dados a seguir. na tabela 5, concentram-se na soma total das sonoras de todos os
deputados de cada um dos partidos políticos. Observamos que na tabulação por legenda, há
uma distribuição proporcional da utilização das sonoras de acordo com o número de
deputados de cada partido, de maneira que, em algum momento. todos os partidos foram
contemplados com participações no noticiário da ARA.

TABELAS



INSERÇÃO DE SONORAS NOS BOLETINS
Período de apuração: jan aju112008

TOTAL DE	TO7:4LDE
SO.\ORAS POR DEPUTADOS

PARTIDO	PARTIDO	POR PARTIDO
PSDB
	 17

PT
	 9

Pv
	 7

PMDB
	 E	9

DEM
	

E
	

8
r	5

Pp
	 5

Pps
	 E	4

Psc
	 E

PHS
	 E

PSB
	 E

PTB
	 E	2

PRTB
	 E

PC DO B
	 E

PMN
	 E

PR
	

!

	

Subi ata! 1	 194

	

OUTROS	 188
TOTAL
GERAL	 382	 77

Fonte: Relatórios gerenciais/Dados de pesquisa

Esses dados foram incluídos nesta pesquisa porque que oferecem a oportunidade de

aguçar a percepção do ouvinte de rádio sobre o trabalho parlamentar e como ele se concretiza,

na prática. O envolvimento dos deputados ou dos partidos com determinados assuntos pode

demonstrar as posições políticas que influenciarão nas decisões na hora de votar urna lei, por

exemplo.

O aguçamento da percepção do ouvinte também pode ocorrer mesmo quando esse

envolvimento está relacionado a assuntos que não despertam o interesse público. Com  esses

espaços institucionais de visibilidade do trabalho legislativo, o rádio-ouvinte também pode se

questionar em nível 'micro" sobre a atuação do deputado que elegeu e em "macro" sobre o

Parlamento que o representa e ainda se perguntar o que esses representantes pensam e como

se posicionam na Casa legislativa. Numa situação de alto grau de conscientização política,

reflexões desse tipo, se ocorrerem, podem instigar a investigação sobre como anda a atuação

do Parlamento ou ainda embasar decisões do cidadão enquanto eleitor.

Sabe-se, no entanto, que, na atividade política, muitos fatos determinantes para a

tomada de decisões importantes para o cidadão ocorrem nos bastidores, onde parlamentares



atuam anonimamente, longe dos holofotes da mídia. Assim, convém deixar claro que a

presença de um deputado no boletim radiofônico não é termômetro de sua eficiência ou

atuação como parlamentar. É apenas uma das referências para o eleitor entre as tantas outras

que a ALMG oferece que podem ajudar na transparência do seu trabalho e que o ouvinte-

cidadão tem ao alcance para exercitar a accouniahilitv model.
Outras alternativas são: assistir a TVA nas cidades onde há o canal que acompanha o

trabalho legislativo em tempo real, assistir pessoalmente às atividades da ALMG na sede do

Poder, acessar o si/e da Casa Legislativa mineira, estabelecer comunicação direta com o

parlamentar, por e-mail, por exemplo e utilizar as mídias convencionais para fazer o

contraponto. Todos esses instrumentos ajudam a dar transparência às atividades da Casa

Legislativa e favorecem a que ela se torne uma organização accountable como definiu

Oliveira (2004). ao permitir

o acesso e a exposição de seus objetivos e resultados: se, íntegra,
responsabilizando-se por suas ações de impacto positivo ou negativo, ou mesmo
pela falia de ações, por suas decisões e conseqüências: e prestar contas à opinião
pública, sendo. portanto, aberta à flscali;ação em todos os aspectos gerenciais.
(OLIVEIRA. 2004).

5.4 Democratização do acesso à notícia legislativa: alcance, abrangência e possibilidades

A ARA mantém contato para a distribuição de notícias sobre o parlamento mineiro

com 210 emissoras de Minas Gerais (dados de agosto/2008) que recebem as informações ao

vivo, diariamente. Vários são os critérios para a seleção das rádios parceiras para recebimento

das notícias ao vivo.

Mcleish (2001) destacou que o efeito real do serviço de radiodifusão. embora seja um

meio de comunicação de massa. pode ser pequeno. Isso dependerá de alguns fatores, como a

confiabilidade da emissora e a qualidade da programação. A constância na emissão de sinal

pela rádio também é citada como elemento importante na medição do seu real alcance. Isso

justifica a preocupação em observar critérios de seleção das emissoras que serão parceiras.



De acordo com a responsável em 2008 por esta seleção. Walderez Simôes 5. leva-se
em conta para o envio das notícias ao vivo o interesse das emissoras pela informação, uma
rádio sensível ao trabalho desenvolvido, que compreenda que se trata de uma informação de
cidadania e útil" pode ser priorizada. No entanto, Simões destaca que, nesse primeiro contato,
muitos dos responsáveis pelas emissoras não compreendem o que é a ALMG, e demonstram
confundir o Poder Legislativo estadual com a Câmara dos Deputados, por exemplo.

O fato de dar preferência a uma emissora comercial no lugar de outra comunitária
ainda gera dúvidas. Para Simões, é bem possível que as emissoras comunitárias alcancem os
públicos que mais precisam das informações geradas pela ALMG e transmitidas pela ARA.
No entanto, muitas delas funcionam em caráter precário, com falta de recursos e de pessoal, o
que impede a continuidade do serviço.

Também se observa a situação da rádio perante os órgãos fiscalizadores e a sua
audiência na cidade ou região onde estão inscridas. Isso significa que. se numa mesma cidade.
duas emissoras se interessam pelo boletim, a mais ouvida e melhor estruturada terá maior
chance de ser parceira da ARA. porque o risco de ter a transmissão interrompida é menor. O
interesse é que a notícia chegue a um maior número de ouvintes.

Nas cidades com menos de 30 mil habitantes, evita-se enviar o boletim ao vivo para
mais de uma emissora para não promover concorrência entre elas. Isso possibilita que a
população de municípios variados também tenha acesso às informações sobre o trabalho
parlamentar. Mas há exceções. Duas rádios de Passa Quatro, no sul de Minas, por exemplo,
recebem as notícias, porque ambas solicitaram o boletim enviado ao vivo, insistiram, e não se
preocuparam com a transmissão sendo feita duas vezes na mesma cidade.

O cuidado com a seleção dessas emissoras se deve ao l'ato de que, no rádio, a
veiculação de programas ao vivo tem significado relacionado ao próprio sentido do veículo: a
instantaneidade e a rapidez. 'O rádio acelera a disseminação de informação de modo que
todos - líderes e liderados - ficam sabendo da mesma idéia política, declaração ou
ameaça." (VIGIL, 2003, p.16). Além do que. o envio das notícias por telefone, ao vivo.
promove a interação entre o locutor da ARA e as emissoras de rádio, dá espontaneidade à
veleulação da notícia tornando-a mais agradável ao ouvinte e dá a certeza de que foi
veiculada. "A força criadora do rádio, sua energia como veículo transmissor de informações,
se deve principalmente, às matérias ao vivo. É o momento, também, em que o repórter se
expõe por inteiro." (PORCHAT, 1993, p.54).

Servidora da ALMG. Walderez Simões Abreu, apoio administrativo na ARA, em conversas com esta
pesquisadora cru out. 2008.

Locutor Neuber de Souza, em conversas com esta pesquisadora, em ago. 2008.



Somam-se aos critérios citados para a seleção de rádios parceiras a preocupação com a
disseminação da informação legislativa na maior parte do Estado. Simões salientou que
esbarra nessa condição o fato de que o mapa das rádios em Minas Gerais mostra um grande
número de emissoras na Re g ião Sul, por exemplo, considerada mais rica, em detrimento do
que ocorre nas regiões do Jequitinhonha ou Norte, por exemplo, classificadas como mais
pobres sob o ponto de vista econômico e social.

Tais características sócio-geográficas também refletem negativamente na atuação e na
manutenção do serviço prestado à rádio e acabam por aumentar o abismo informacional da
população das regiões mais pobres em relação às consideradas mais abastadas. Tendo em
vista o interesse social do serviço informativo da ARA. segundo Simões, preocupa-se. sempre
que possível, em selecionar de emissoras parceiras localizadas nas regiões onde o nível sócio-
econômico e cultural da população é mais baixo. Mas a tabela 6 abaixo mostra diferença
expressiva no total de emissoras que recebem as notícias na Região Sul de Minas em relação
ao Norte, JequitinhonhalMucuri. E muitas das emissoras das regiões consideradas mais
pobres não mantêm continuidade de sua transmissão, o que inibe a lidelização da audiência,
sendo fator ainda de redução do alcance das transmissões.

TABELA 6

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTÍCIAS DA ALMG
POR REGIÃO

Dados de ju112008
1 TOTAL DE EMISSORAS

REGIÃO
Alto Paranaíba
('entrai

Jeauitinhonlia/hicuri

ENI 'lO
MUNICÍPIOS	40
LCANÇADOS* VIVO

	

14	7

	

60	29

	

32 1	23

	

261	14

ENVIO
POR E-
MAIL
-,41P3

18
106
39
26

TOTAL
(vivo +

.%1PJ)
25

'35

40

Continua...



Noroeste
	 14

	
7
	

II
	

18
Norte
	 30

	
17
	

41
	

58
Sul
	

79
	

46
	

95
	

141
Triângulo
	 32

	
28
	

64	92

Vale do Rio Doce
	 32

	
IS
	

43
	

58
Zona da Mata
	 49

	
26
	

60
	

86
Total
	

368
	

2/2
	

503
	

7/5

OUTROS DADOS RELEVANTES:

EMISSORAS QUE DECLARAM ES TAR i"'1 INTERNET	 161
SITES QUE DIVULGAM AS NOTÍCIAS	DA ALMG*	 3
Obs.: *Q nunicípios abrangidos se referem somente ao município-sede da
emissora e não ao total de municípios alcançados pela sua transmissão.
* Esse dado foi apurado a partir de uma busca aleatória pelo buscador de
Google.
Fonte: Relatórios gerenciais/Dados de pesquisa

Em relação à tabela 6, convém comparar que, em 2001, a ARA tinha 150 emissoras

parceiras; em 2006, eram 180 emissoras. O número subiu para 212 no mês de agosto de 2008.

entre emissoras comerciais, educativas e comunitárias. Como contrapartida, Simões destaca

que se espera apenas das emissoras parceiras que mantenham assiduidade no recebimento das

notícias nos horários mais próximos dos combinados. Nesse contato inicial, Simões sempre

apresenta o trabalho da ARA como um serviço institucional, sem fins partidários e isento

politicamente.

Quanto à distribuição das notícias pelos meios eletrônicos, como e-mail e internet, não

há restrição e há várias possibilidades pela facilidade de cadastramento, que não é obrigatório,

mas com ele é possível estabelecer uma conversa" com os parceiros ou cidadãos. Pela

internet, no site <www.almg.gov.br>, clicando no link Rádio Assembléia, o internauta tem

acesso a um formulário. O cadastro também pode ser feito via correio eletrônico pelo

endereço <radioialmg.gov.br>. E há casos freqüentes de emissoras que tomaram

conhecimento do serviço informativo da ALMG por meio de veículos de comunicação das

cidades vizinhas ou por tê-lo ouvido em outras emissoras. Outra possibilidade, como já foi

mencionado, é o Podcast, para recebimento automático das atualizações direto no computador

do usuário. Pelo telefone, as emissoras de Minas Gerais também entram em contato para

cadastro. Entre os caminhos citados, o e-mail é uma ferramenta de comunicação com as

emissoras de rádio e com o cidadão. Do dia 01 de janeiro de 2008 a 03 de setembro de 2008.

por exemplo, a ARA recebeu 167 mensagens eletrônicas. São e-maus com pedidos de

informação sobre o funcionamento do serviço, solicitação de envio dos boletins, atualização

cadastral, entre outros, como informa o quadro a seguir.



COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO VIA E-MAIL
Período de apuração: 01 jan/2008 A 03 setI2008

OBJETIVO DA MENSAGEM DE E-MAIL
Atualização de cadastro	 1	76
Outros (pedido de informação, elogios, pedido de ajuda, agradecimentos
etc.)	 40
Solução para problemas no recebimento do boletim	 23

boletim ao vivo ou oor e-,nai/
	 21

Cancelar boletim por e-mail	 4
Dúvidas sobre a fregtiéncia da Rádio Assembléia
TOTAL DE MENSAGENS	 167

Quadro 2: Comunicação com o público via e-mail
Fonte: Relatórios gerenciais/ Dados de pesquisa

Observa-se um elevado índice de mensagens para atualização do cadastro, o quep pode

significar a preocupação em manter a comunicação com a ARA. Do total de 167 mensagens,

apenas quatro foram para solicitar o cancelamento do boletim eletrônico.

Nesse cadastro, a rádio manifesta seu interesse pelo recebimento das notícias por meio

eletrônico ou ao vivo. No primeiro caso, ela é incluída em um banco de dados com mais de

1000 e-ma/Is das 715 emissoras parceiras (dados de julho/2008) para o recebimento diário dos

boletins legislativos. As rádios que recebem notícias enviadas ao vivo também podem

veicular o boletim gravado em outros horários da programação. As informações são

atualizadas duas vezes ao dia. e outras notícias do tipo fias/is São enviadas por e-mail. As

rádios também têm acesso à página da ARA na internet, onde as informações estão

disponíveis para downloads livres e gratuitos.

Quando a emissora se cadastra para receber notícias dadas ao vivo, fica numa lista de

espera, sendo incluída na listagem dos locutores da ARA se alguma parceria for interrompida.

Os profissionais da ARA relatam que existe a preocupação em dar continuidade ao serviço

numa mesma emissora com o objetivo de fortalecer e manter a relação com a audiência. Além

disso, como foi analisado, entre os conteúdos das notícias, estão as suítes sobre temas já

tratados e, quando a continuidade do boletim é quebrada, é possível haver ruídos ria

compreensão da informação.

Pelos dados pesquisados, e de acordo com Simões, a interrupção das parcerias ocorre

quando a rádio não consegue manter estrutura para receber os boletins (telefone só fica

ocupado, locutores/apresentadores demitidos não são substituídos, excesso de problemas

técnicos e operacionais). Outro problema recorrente é o fechamento das emissoras após

fiscalizações feitas pela Anatel e Polícia Federal, por prática de irregularidades diversas como

a utilização de transmissores acima da potência para a qual está autorizada ou falta de



renovação das licenças ou outorgas. Ao contrário do que ocorreu na fase inicial da ARA,

exigências de verba de publicidade em troca da veiculação das notícias sobre o Parlamento

são mais raras, demonstrando amadurecimento por parte dos profissionais que lidam com o

rádio mineiro.

Segundo os locutores, ainda há casos em que uma emissora sai do ar por problemas

técnicos ou telefônicos e simplesmente não informa à ARA. Por isso é feita a apuração do

resultado do envio do informativo, semanalmente, por meio de relatórios implantados em

2003 e aperfeiçoados, desde 2006, ao formato de planilhas eletrônicas que permitem análise e

comparações. É com base neles que Simões faz o diagnóstico da necessidade de contatar as

rádios para solucionar problemas ou mesmo obter uma opinião sobre o trabalho. Caso seja

necessário romper a parceria, o setor administrativo da ARA recorre ao cadastro de rádios cm

lista de espera para o envio dos boletins ao vivo ou ainda à prospecção de novas emissoras.

Esses relatórios, por exemplo, revelaram que, de janeiro a julho de 2008, 20 emissoras de

rádios haviam sido substituídas. Um número expressivo, no entanto, mantém a parceria para

recebimento dos boletins ao vivo desde a criação da ARA.

Esse compromisso das rádios com a recepção do boletim da ALMG se reflete em

situações inusitadas que fazem parte constante do contato, conforme registrado em algumas

entrevistas. Em agosto de 2008, por exemplo, um comunicador de uma emissora relatou à

locutora da ARA que deixou o velório da mãe somente para receber as notícias da ALMG.'7

Os locutores que transmitem a informação sobre a ALMG recebem propostas para apresentar

eventos no interior e fazer campanha política. Uni dos casos relatados foi o de um convite

feito para apresentar o comício de um candidato a prefeito, o que foi refutado pelo juiz

eleitoral da cidade antes de acontecer. 6 Casos desse tipo são comuns e, embora sejam

curiosos e façam parte da comunicação pelo rádio, ensejam algumas reflexões. Uma delas é

que essa relação de confiança e de cumplicidade entre locutor da ARA e locutor das rádios

parceiras cria uma proximidade que favorece a transmissão das notícias da ALMG. Mas

aponta para o fato de que. no serviço público, deve haver impessoalidade na relação e no trato

com o público. Não há como medir nessa relação até que ponto a "estrela" de cada

transmissão é o locutor da ARA, que entra ao vivo na rádio, direto da capital mineira, ou a

notícia sobre a ALMG. Talvez uma coisa complemente a outra, ou ambos se confundam e

isso é próprio do rádio.

Locutora Manha Rodrigues Prates em entrevista a mim concedida em ago. 2008.
" Locutor Adalberto Silva, em entrevista a mim concedida em ago. 2008.



6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O cenário e as circunstâncias do relacionamento da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais com a sociedade, por meio do rádio, descritos neste estudo. nos permitiram chegar a

algumas reflexões. Uma delas é que, apesar do esforço feito pelo Poder Legislativo mineiro

no sentido de estabelecer uma relação direta e contínua com a sociedade. de maneira a

garantir maior participação e compreensão desse Poder. ainda há muitos nós a serem

desatados.

Permanece um enorme desafio na busca de uma solução eficaz e exata que seja capaz

de destrinçar e solucionar todos os nós da complexa rede que envolve a assimetria

informacional entre representante e representado e as interatividades dessa relação. Talvez,

essa situação permaneça por algum tempo, conforme a análise proposta no arcabouço teórico

apresentado no início do estudo. As pesquisas realizadas pelo Instituto Vox Populi ao longo

das décadas de 1990 e de 2000 demonstraram que ainda existiam desconfiança e desinteresse

da população pela política de um modo geral, apesar de todos os investimentos em

comunicação, interiorização dos trabalhos legislativos e incentivos à participação cidadã

feitos até então. Mas há que se mensurar que os esforços do Legislativo mineiro são medidas

concretas que tentam, de fato, reverter esse quadro de distanciamento na relação de

representação.

Convém assinalar que tais esforços foram motivados inicialmente porque o cidadão

não se identificava com o Legislativo que elegeu. situação detectada nas pesquisas de opinião.

Ocorre que a preocupação inicial da ALMG foi a de reverter a sua imagem negativa perante a

sociedade, seja pelos escândalos aos quais estivesse envolvida, seja pela postura de crítica

exacerbada da grande imprensa ou pelo desinteresse e desconhecimento da população em

relação ao trabalho parlamentar. Todas as medidas adotadas na área legislativa e de

comunicação, entre elas, a distribuição de notícias sobre o trabalho parlamentar por meio do

rádio, certamente já tiveram, estão tendo e ainda terão alcance e alguma eficácia na

construção de um novo referencial irnagético ou informacional em relação à ALMG. Nas

demonstrações teóricas, no início deste trabalho, no entanto, detectamos que processos como

esse, vivenciados em outros países, demoraram décadas para terem efetividade.

Ao entendermos o serviço executado pela ARA à luz do que se pratica no jornalismo

público, vimos que alguns autores defendem que não é papel dessa área da comunicação

social (jornalismo) se preocupar com os resultados da ação comunicativa. Tais processos



entrariam em outras instâncias de estudo, como a publicidade e a propaganda, e o jornalismo

só deveria ater-se ao ato de noticiar. Mas fazemos uma reflexão diferente. Quando tratamos

de um serviço institucional de informação oferecido pelo Poder Público, os resultados dessa

ação comunicativa interessam porque a sua realização depende de gastos e investimentos de

recursos públicos, cujas despesas só podem ter sentido se alcançarem alguma efetividade.

Então, outro desafio que permanece em relação à Agência de Rádio da Assembléia é o de

contabilizar o resultado da ação comunicativa da ALMG por meio do rádio. Como o cidadão/

ouvinte reage à recepção dessas notícias?

Como foi exposto neste trabalho, a relação "legislativo mineiro-ouvinte de rádio"

começou no final da Ditadura Militar, em 1985, e já se prolonga desde então, em formatos

jornalísticos e publicitários diferentes, mas contínuos. Concretamente, a criação da ARA foi

um exemplo da busca de interlocução da ALMG com o povo mineiro. No entanto, no rádio,

fatores diferenciados influencirão o resultado do ato de comunicação e a recepção da

mensagem sofre interferências várias, como reações particulares de cada indivíduo ou o modo

como eles ouvem ou prestam ou não atenção a determinadas transmissões radiofônicas.

Citamos ao longo de nossa análise dados de pesquisas feitas pelo Vox Populi que

apuraram o alcance do Assembléia Informa, que, na década de 1990, era o único informativo

televisivo e radiofônico sobre a ALMG, pela via institucional. No entanto. a ALMG não

contratou pesquisas que pudessem contabilizar o alcance das notícias radiofônicas veiculadas

pela ARA. Nesse caso, o público alvo principal deveria ser a população do interior de Minas

Gerais onde se concentra a maior parte das emissoras parceiras.

Conforme mencionamos neste trabalho, em 2003. a ALMG contratou um

levantamento do Instituto Vox Populi, em que foram entrevistados ouvintes de Minas Gerais.

Mas o survevs6 não incluiu questionamentos capazes de identificar se o que o entrevistado

sabia a respeito do Legislativo era resultado do trabalho executado pela ARA. Em 1993. 5%

dos entrevistados pelo Vox Populi declararam terem tido acesso a informações sobre a

ALMG por meio do rádio. Em 1996, com o Assembléia Informa versão para o rádio, esse

percentual subiu para 13%. O trabalho da ARA começou incipiente no ano 2000 e o

Assembléia !njbrn:a deixou de ser veiculado em 2001. Em 2003, outra pesquisa de opinião

mostrou queda no índice de pessoas que obtinham informações sobre a ALMG pelo meio

radiofônico (9%). Embora esse índice seja maior do que em 1993 (5%), ele caiu em relação a

1996(13%).

69 Suri'evs é um termo copiado da língua inglesa usado pelos institutos como sinônimo de pesquisas e análises.



A melhoria do percentual volta a ocorrer em 2006, quando chegou a 20% o total de

entrevistados pelo Vox Populi que declararam ter obtido informações sobre o trabalho dos

deputados estaduais mineiros por meio do rádio. Tal fato coincide com a fase de consolidação

da ARA. Nesse ano, o serviço acabava de ser reconhecido institucionalmente como Agência

de Rádio, o número de rádios abrangidas subira de 180 para 210 e os investimentos na

internei passaram a ser mais efetivos como um canal de distribuição de informação

radiofônica sobre o Poder Legislativo mineiro. Seria ousado, no entanto, afirmar que esse

resultado favorável, demonstrado na pesquisa de opinião, esteja relacionado ao serviço

executado pela ARA. Mas essa hipótese deve ser considerada e poderia ser confirmada ou

rechaçada por meio de unia pesquisa que tenha esse tini.

Para a eficácia dos survers, no entanto. deve-se levar em conta a falia de uma

identidade para a ARA, ou melhor, o fato de o serviço ter tido várias identidades desde sua

criação. Vimos que. mesmo nos "corredores" da ALMG, ainda não se compreende o que é

esse serviço, ou qual é sua denominação, sempre confundido com a Rádio Assembléia, que é

um sistema de som interno. Ao longo de sua história, surgiram também várias denominações

para a ARA, como Núcleo de Rádio. Agência de Rádio. Área de Rádio, Serviço de Rádio ou

apenas serviço da Assembléia Legislativa, ao contrário, por exemplo, do que ocorreu com o

Assembléia JnJbrma que, desde sua criação, teve um formato e uma denominação únicos. Na

hipótese de uma pesquisa sobre os resultados da recepção das notícias veiculadas pela ARA,

deve-se levar em conta tais fatores. Se houver interesse da Casa em tabular resultados dessa

ação de comunicação, o recomendado seria a definição de uma identidade para o serviço.

Outra conclusão deste estudo é que, dentre os conceitos de audiência, definidos pelos

autores apresentados, inclui-se o ouvinte ativo, que participa da programação e que deseja

interferir na relação de interlocução do processo comunicativo. Isso em detrimento do ouvinte

passivo, que apenas ouve e não participa do processo. Como canal de notícias legislativas que

se propõe a fazer unia inierlocução entre Parlamento e a sociedade. para chegar a essa

situação ideal, deve ser também o propósito da ARA alcançar o ouvinte passivo para formar o

cidadão. Para que isso ocorra, talvez a valorização dos conteúdos educativos fossem uma

alternativa. Entendemos que essa é uma intenção utópica, é verdade, mas seria ideal chegar ao

ponto de que esse seu silêncio seja opcional e livre e não o silêncio da passividade ignorante,

ou de quem está sem reação por falta de informação sobre seus direitos, ou porque não é

alcançado pela informação, seja ela exposta pela grande imprensa ou pelas mídias

institucionais. Mas conforme dissemos anteriormente, analisar o rádio sob o ponto de vista da



recepção é um desafio e este estudo não focou no modo pelo qual ela reage às informações
legislativas.

Vimos, porém. que, historicamente, o rádio tem sido utilizado largamente pelos
políticos e pela política com objetivos bem ou mal intencionados, mas com resultados
favoráveis aos fins propostos. Nesses tempos modernos, o dial não é o único concorrente de
urna emissora de rádio, graças às tantas possibilidades de se obter informação ou
entretenimento, como a internet, por exemplo. Mesmo assim, os números apresentados pelo
IBGE e pela Anatei demonstraram que o rádio sempre tem sobrevidas. Vem se adaptando às
modernidades como um veículo de comunicação companheiro fiel, com importante audiência,
e como canal de preferência de muitos brasileiros e mineiros, portanto, continua sendo um
meio de comunicação para grande massa social. Se o Parlamento mineiro deseja se fazer
compreender e prestar contas de seus atos, essas possibilidades devem ser consideradas.

Arriscamos inferir, após analisar as características peculiares em que se dá a
comunicação no rádio que essas peculiaridades, aliadas ao contexto em que a informação
legislativa é divulgada pela ARA, favorecem o recebimento, pelo ouvinte, da informação
legislativa sem preconceito, ao contrário do que ocorre nos demais veículos de comunicação
de massa. ('orno mostramos, o boletim da ARA é veiculado durante os programas
informativos ou de entretenimento das emissoras.. Ao se conectar a essa rede de informação. o
ouvinte está ligado na sua emissora preferida, sintonizado no programa e com o comunicador
de sua escolha. Em alguns minutos, como parte integrante desse cenário de aparente
harmonia, entram no ar as notícias sobre o Poder Legislativo mineiro.

Como instrumento de redução da assimetria informacional na relação representante-
representado, vimos, ao analisar os conteúdos disponibilizados pela ARA, que é grande o
desafio de traduzir a linguagem técnica e hermética do Poder Legislativo à compreensão do
cidadão, usando textos criativos e palatáveis, considerando ainda o espaço de tempo tão curto
- em torno de três minutos - de duração do boletim enviado às rádios de Minas. Destrinçar a
complexidade legislativa não é o único nó que a ARA deve desatar diariamente.

há ainda um volume expressivo de informação que não é contemplada nos boletins
por falta de espaço e de estrutura do setor. Quando fazem escolhas, ao selecionar pautas, os
profissionais da ARA definem o que "acreditam" ser interesse público, agem no campo da
subjetividade, embora com base em critérios jornalísticos ou com valores-notícias
determinados. Mas esse também é o universo do jornalismo e do jornalista. A hierarquização
da informação faz parte da rotina do profissional. Seria utópica qualquer tese que defendesse a



obrigação de os veículos, institucionais ou não, contemplar a divulgação de "todas" as

informações.

Já quando o estudo passeia pelos processos de produção de conteúdos, percebemos,

nos relatórios e dados de pesquisas apurados, a preocupação de fazer com que o boletim

jornalístico reflita a diversidade do Parlamento, divulgando suas várias vozes e órgãos. Em

relação à quantidade de sonoras veiculadas no boletim, por exemplo, foi possível perceber

equilíbrio entre a composição partidária da ALMG e o número de vezes que o partido, por

meio do parlamentar, ganhou espaço na notícia. O mesmo se deu quando demonstramos as

tabelas sobre a divulgação de informação da atividade-fim da ALMG em relação às demais

atividades. Essa "democracia informacional" também é percebida em relação à divulgação de

todos os órgãos que compõem o Poder Legislativo, com destaque ao Plenário, para onde

desemboca o processo legislativo iniciado nas Comissões. Todos esses fatores juntos poder

permitir que o ouvinte tenha acesso a uma visão do funcionamento do Poder Legislativo como

um todo e não apenas a fragmentos de sua ação. como ocorre na mídia convencional que. na

maior parte das vezes, só faz a cobertura jornalística do Parlamento quando há temas

polêmicos ou escândalos na pauta ou assuntos que ela classifica como de "maior peso'.

Mesmo assim, os critérios de noticiabilidade adotados pela ARA são de conhecimento

e acesso restrito e quase intuitivos já que não estão demonstrados claramente aos públicos que

por eles poderiam se interessar. As regras do manual de redaçào da TVA nem sempre são

adequadas à realidade da Rádio que funciona apenas nos moldes de uma agência de notícias e

não tem espaço para veicular toda a atividade legislativa. Ao contrário, a TVA, é um canal

que faz cobertura completa da atividade da ALMG, inclusive com transmissões ao vivo. O

diagnóstico que se faz é que, havendo regras mais claras para a cobertura jornalística feita

pela ARA, poder-se-ia dar maior transparência à escolha da pauta, seleção de notícias e dos

conteúdos. Esse manual poderia padronizar a ação dos seus profissionais e servir para o

julgamento e a compreensão das especiticidades desse trabalho, seja pelo parlamentar ou pela

sociedade.

Também diagnosticamos a falta de orientações claras para a postura do locutor-

noticiarista da ARA. Destaca-se que ele é a ponte entre a ALMG e o ouvinte de rádio. No

momento da transmissão ao vivo, o que ele diz ajudará na formação do referencial

informativo que o cidadão-ouvinte construirá sobre o Legislativo mineiro. Essa necessidade

foi constatada, em parte, por meio das entrevistas com os profissionais do setor. Desde o

início das transmissões ao vivo, em 2000, tanto eles quanto os comunicadores nas rádios

parceiras manifestaram ansiedade em relação ao que seria ou não dito, o que seria ou não



perguntado, e como reagir ou responder ao que não está no scripl. Ao longo do tempo,

percebemos evolução dessa relação, que passou a ser de uma confiança mútua e tácita, em

que, de um lado ou de outro, evita-se posturas profissionais que possam causar

constrangimentos. Mas, nas entrevistas, apuramos relatos de casos de abordagens diretas

sobre assuntos controversos, cm que os locutores-noticiaristas da ARA tiveram que

improvisar a resposta. Desse modo, unia orientação padrão, baseada em critérios éticos,

profissionais e embasada na informação daria unia resposta à essas demandas como essas,

quando os locutoes da ARA são abordados sobre questões críticas ou políticas. Eles poderiam

agir com mais segurança e autonomia frente aos questionamentos feitos durante a transmissão

das notícias. O manual do servidor público permite a crítica direta do funcionário à ALMG,

desde que seja demonstrada em estudos científicos, trabalhos acadêmicos ou artigos. Como

canal de comunicação institucional, seria papel da ARA assumir postura negativa em relação

ao Poder Legislativo, expor ou criticar suas supostas mazelas? Isso a grande mídia já faz com

eficiência. Sugestões de posturas profissionais em um "manual" para o locutor-noticiarista da

ARA poderiam evitar que as reações espontâneas, no auge da emoção de uma transmissão ao

vivo, deixem o ouvinte sem resposta, reforcem informações equivocadas a respeito da notícia

veiculada sobre o Parlamento, ou sobre outros assuntos em pauta na política e na agenda

parlamentar. Para isso, entre outras coisas, o ponto de partida fundamental é que os locutores-

noticiaristas conheçam o "negócio" da ALMG e estejam sempre informados sobre os atos

desse Poder.

Ao detectarmos, embora sem base científica, já que não fizemos pesquisas junto às

emissoras, que muitos dos responsáveis pelas rádios mineiras ou os comunicadores que

comandam os microfones, ainda confundem a ALMG com a Câmara dos Deputados ou outros

órgãos públicos, ou mesmo com o Poder Executivo, consideramos que existe o risco de que a

repercussão da notícia sobre a ALMG esteja sendo feita com base em informações ou em

referenciais equivocados. Assim, a elaboração de uma cartilha destinada às emissoras de

rádios parceiras da ARA. para que também compreendam o papel da ALMG. diferenciando-a

dos demais órgãos públicos e poderes legislativos, poderia ajudar a sanar essa situação. Como

formadores de opinião e multiplicadores de informação, seria fundamental a parceria desses

profissionais para ampliar a compreensão do Poder Legislativo e ajudar na redução da

assimetria informacional. Um diagnóstico preciso do nível de informação desses

comunicadores em relação à ALMG poderia ser feito por meio da aplicação de um

questionário ou uma pesquisa.



Um ponto importante, favorável à tese deste estudo de que a ARA contribui para a

redução da assimetria informacional e ajuda a dar transparência às ações dos parlamentares

mineiros, é o volume de informações distribuído. Estar presente na programação diária de 210

emissoras de rádio, em torno de 160 horas por mês, é um dado relevante, especialmente se

esse tempo for preenchido com informação de interesse público e com qualidade. Deve-se

considerar, para efeito de aumentar esse espaço de prestação de contas, a retomada da parceira

com a Rádio Inconfidência do Governo do Estado. corri base na Constituição Estadual que

mantém o artigo recomendando que essa emissora oficial tenha espaço para divulgar as ações

dos demais poderes. 1-lá que se mencionar ainda os dados apresentados sobre a veiculação da

informação por meio da internet. O número médio de 68 downioads diários de notícias pelo

sue da ALMG (dados de jan. a jul./2008), o envio rotineiro de material informativo por e-

mail, em formato de texto e de arquivos MP3, e a inclusão de notícias da ALMG em sues

diversos são possibilidades de audiência que não podem ser contabilizadas sem uma pesquisa

ampla e abrangente, mas sinalizam para as chances de uma repercussão do ato legislativo que

extrapole o universo das emissoras que recebem as notícias enviadas ao vivo. Anteriormente

tratamos da dificuldade de analisar a recepção no rádio. Tal se reforça quando estendemos

essa recepção às possibilidades tecnológicas, mas esses dados não podem ser ignorados.

Ao apropriarmos dos conceitos de jornalismo público e de comunicação pública

tratamos da sua relação direta com o conceito de interesse público. Como um Poder eleito

pelo povo, defendemos que informar à população sobre os atos do Poder Legislativo estaria

no universo, mesmo que apenas ideal, dos assuntos que devem despertar interesse da

coletividade. Como concessão pública, é obrigação da radiodifusão abrir espaços para que a

informação educativa e informativa seja veiculada na sua programação, norma nem sempre

obedecida. Nesse quesito, convém assinalar que também observamos ao longo deste estudo

urna suposta mudança entre a posição assumida pelas emissoras de rádio que recebiam as

notícias da ALMG no início das atividades da ARA e hoje. 1-louve um amadurecimento no

posicionamento dos radiodifusores em relação ao serviço quando demonstraram.

simplesmente por veicular a notícia "gratuitamente", que noticiar os atos do Poder Legislativo

é garantir informação de interesse público. Nota-se isso a partir do momento em que, a

maioria das emissoras, parou de exigir verba publicitária como condição para inserção da

notícia sobre o Parlamento na sua grade. É certo que a ALMG possui, por meio de SCUS

setores apropriados, canais de distribuição de verbas publicitárias e de propaganda de acordo

com critérios não estudados aqui. Mas esse tema se distanciou do serviço prestado pela ARA,

que passou a ser responsável apenas pela cobertura dos trabalhos legislativos e pela



divulgação do resultado da ação parlamentar. A postura dos radiodifusores de cobrar pela
divulgação das notícias da ALMG é bem mais rara hoje do que foi no passado. Então, se
houve amadurecimento dos radiodifusores, também pode ter havido o mesmo com o cidadão
considerando que cada radiodifusor também ocupa essa condição. Ao longo de oito anos de
atividades, também vimos a formação de uma relação de confiança mútua entre as emissoras
de rádio e os locutores da ARA ao permitir, na sua grande maioria, que as notícias passassem
a entrar ao vivo na programação, em vez de exigir que elas fossem gravadas ou que elas
fossem informadas antes de serem lidas no ar.

Assim, considerando o volume e os conteúdos das informações noticiadas, a
constância e a continuidade do serviço, aliados ao alcance real (notícias enviadas ao vivo) e
ao alcance provável (notícias enviadas pelos meios tecnológicos) dessa transmissão, podemos
concluir, com todas as limitações demonstradas e as várias correções de rumo sugeridas. que a
Agência de Rádio da Assembléia é um instrumento institucional que ajuda a ALMG a se
tornar urna organização accountable. Isso se dá na medida em que é um canal utilizado para
prestar contas ao cidadão, ao veicular, espontaneamente, as informações sobre sua rotina de
funcionamento, suas ações e decisões. Esse volume diário de informações sobre o Legislativo
mineiro, traduzidas à linguagem popular e repassadas ao ouvinte por meio da ARA, aliados à
constância do serviço, são fatores que podem interferir ou influenciar nas posições e opiniões
que os cidadãos têm ou que construirão em relação a esse Poder e, então, aumentar os níveis
de participação e de fiscalização.

A parceria indispensável das emissoras de rádios mineiras permite que a ARA
colabore para a redução da assimetria informacional na relação de representação e possibilite
que os públicos de camadas sociais e culturais diversos, que são os ouvintes de rádio, tenham
acesso à informação parlamentar. Compreendendo melhor o processo em que se dá as
decisões políticas, essa população tem maiores condições de interferir, influenciar ou
questionar.

Por fim, é necessário ressaltar que, para garantir que a sociedade - dividida em várias
classes sociais, com realidades e motivações tão variadas - compreenda a função parlamentar
e suas especificidades, torna-se indispensável um trabalho de construção permanente e
contínuo, o que não se dará, é óbvio, somente, por meio do rádio, embora esse veículo de
comunicação apresente características que favoreçam a esse fim. Não se sabe se o resultado
final desse esforço feito pela ALMG por meio da radiodifusão e de outras mídias
institucionais que mantém será a formação de unia imagem mais positiva sobre o Legislativo
mineiro, motivação inicial de todos os esforços. Talvez até não: talvez, por conhecer o



Parlamento, o eleitor se permita a discordar e passe a cobrar dos políticos que assumam

decisões mais próximas do interesse do cidadão. Isso é a democracia. É para onde todos

queremos caminhar.
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APÊNDICE

APÊNDICE A

Entrevista padrão aplicada aos locutores e
coordenadores da Agência de Rádio da Assembléia

Data:
Função exercida no Núcleo de Rádio:
Em qual período:	(talvez você tenha isso na carteira de trabalho?)
1 .Ope racional:
A.quais eram exatamente suas funções nesse serviço?
B.quantas pessoas atuavam no setor e quais funções ocupavam?
C.quem era responsável pela redação e pela locução?
D.qual a periodicidade da distribuição dos boletins e a duração média deles?
E.operacionalmente, como isso era feito? (as notícias eram distribuídas ao vivo por telefone, por e-mail, por fitas
distribuídas às rádios, via gabinete, enfim...)
F.nessa época, as noticias eram disponibilizadas no sue da ALMG?
G. financeiramente, você se recorda do custo desse serviço para a ALMG ou para as emissoras de rádio?
H.gostaria que destacasse questões importantes sobre a estrutura operacional para a execução do serviço. Isso
inclui: estúdio de gravação estava montado? Quais equipamentos e tecnologia utilizados na época (computador,
gravadores, fitas, md)? E quanto ao local de trabalho: onde funcionava o serviço? Tinha estrutura? Pessoal (você
se lembra dos nomes deles?)
l.qual o público alvo da distribuição dos boletins:
J.critérios para a seleção das emissoras de rádio e quem era responsável por essa seleção?
K.as noticias alcançavam emissoras de toda MG ou só de determinadas regiões?
L.recorda-se de unia divulgação formal do Núcleo de Rádio junto às emissoras, ou só foi feito contato boca-a-
boca?
Mcm quantas emissoras cada locutor 1lava
Noutros informações que quiser destacar.
ll.Jornalismo
A.Como e quem fazia a cobertura jornalística para a redação dos boletins informativos?
B.Queni selecionava e como eram selecionadas as pautas?
C.Havia colaboração de algum outro setor nesse trabalho de cobertura: TV, Assessoria de Imprensa, por
exemplo?
D.Quanto à redação das notícias: se no formato jornalístico ou publicitário, se eram notícias factuais ou frias:
E.Quais critérios para seleção de notícia preponderavam: como conceitos da maior abrangência da informação
ou se era dada prioridade a notícia regional, por exemplo; havia divulgação de noticias regionais? Era
considerada a diversidade política como critério de seleção da notícia?
F.O texto fazia menção a nomes de deputados e partidos ou só mencionava a ALMG?
G.Os boletins incluíam sonoras de parlamentares e de convidados para os eventos da ALMG? Em que situações?
lll.Identidade da Agência de Rádio e outras questões
A.Esse serviço radiofônico já foi conhecido por Núcleo de Rádio, Agência de Rádio da Assembléia, Área de
Rádio, enfim. Na época de seu exercício no setor. com  qual nome era divulgado esse trabalho?
B.Qual o envolvimento ou a interferência parlamentar no trabalho, se é que existia?
C.Dcscreva dificuldades encontradas na realização do trabalho, o que pode abranger o contato com as emissoras
de rádio, a interferência política, questões operacionais, ou qualquer outra que quiser mencionar ou que
considerar relevante.
D.Você destacaria alguma outra informação política, administrativa ou recordação pessoal em relação ao serviço
de Rádio da ALMG?
E.Você possui algum arquivo pessoal ou qualquer outro registro que contenha registros relacionados a esse
trabalho no Núcleo de Rádio como textos, por exemplo? Se positivo, que registros? Você permitiria que eu
tivesse acesso a eles?



ANEXOS

ANEXO A

TRANSCRIÇÃO LITERAL DE ENTREVISTA CONCEDIDA A AUTORA POR E-
MAIL PELA JORNALISTA MARIA ALICE PALMINI EM AGO 2008.

FONTE: JORNALISTA MARIA ALICE PALMINI
Função exercida no Núcleo de Rádio: (foi a primeira jornalista a fazer redação na Agência
de Rádio da Assembléia)
Em qual período:	(talvez você Lenha isso na carteira de trabalho?)

1- Operacional:
a.quais eram exatamente suas funções nesse serviço?
- No Assembléia Informa, reportagem, edição c locução. Com  o fim dele, passei também a captar rádios para
receberem os boletins. Na medida que outras pessoas começaram a ser contratadas comecei a dividir o contato
com as rádios e a locução. A reportagem e a edição permaneceram comigo. A edição foi por pouco tempo. E que
no principio as cabines (3 ou 4, não me lembro) não tinham o equipamento para passar sonoras. Somente um
telefone. Pouco tempo depois que este recurso foi viabilizado, eu saí.
b.quantas pessoas atuavam no setor e quais funções ocupavam?
- Se não me engano, quando sai eram 7 pessoas. Eu e mais seis. Três de manhã e 3 a tarde. Eles faziam a locução
e nos intervalos das entradas faziam contato com outras rádios oferecendo o serviço. Na segunda e na sexta, dias
de pouco movimento na Assembléia, eu também executava esta função.
c. quem era responsável pela redação e pela locução?
- A redação era sempre minha. A locução, durante o Assembléia Informa e depois apenas no início da nova
estrutura. Vale ressaltar aqui que o objetivo da Assembléia Legislativa era atingir o interior de Minas. O boletim
Assembléia Informa só atingia a região metropolitana de Belo Horizonte. Esta mudança de orientação foi
determinada pelo Ramiro Batista que dirigia a TV e foi o responsável pela minha contratação.
d. qual a periodicidade da distribuição dos boletins e a duração média deles?
- Eram diários. A duração era de aproximadamente um minuto e meio. Se não me falha a memória, o Assembléia
informa tinha dois minutos de duração por causa das vinhetas no início e no fim do boletim.
e. operacionalmente, como isso era feito? (as notícias eram distribuídas ao vivo por telefone, por e-mail,
por fitas distribuídas às rádios, via gabinete, por telefone, enfim...)
- O Assembléia Informa era distribuído através de fitas que eram levadas por um motoqueiro. A distribuição
começava no final da tarde. Não me lembro quantas rádios recebiam este material. Para as rádios do interior
usávamos o telefone para entradas ao vivo ou gravação do boletim. Este boletim era enviado por e-mail ou fax
pelo pessoal do jornal impresso. A forma de receber este material era definido pelas rádios. E claro que a nossa
preferência era pelas entradas ao vivo.
f. na época, as noticias eram disponibilizadas no .ite da ALlC? - Não.
g. financeiramente, você se recorda do custo desse serviço para a ALMG ou para as emissoras de rádio?
- Não. Mas o meu contraio não foi com a Assembléia e sim com a empresa que contratava o pessoal da tv. O
serviço era terceirizado. Quanto as rádios, tenho quase certeza que a Assembléia pagava para a veiculação do
Assembléia Informa. Quando o serviço buscou o público do interior, as rádios não recebiam nada por isto.
h. gostaria que destacasse questões importantes sobre a estrutura operacional para a execução do serviço.
ISSO inclui: estúdio de gravação estava montado? Quais equipamentos e tecnologia utilizados na época
(computador, gravadores, fitas, md)? E quanto ao local de trabalho: onde funcionava o serviço? Tinha
estrutura? Pessoal (você se lembra dos nomes deles?)
- O núcleo não tinha uma estrutura própria. Usava o que estava disponível na tv e no impresso, como
computadores e telefones. O estúdio de gravação era o mesmo da tv e era moderno. Comecei usando gravador e
depois passei para md. As cabines de rádio foram instaladas, se não me engano, perto da área do pessoal da
gravação. Elas tinham apenas um telefone mas depois foi instalada urna linha hibrida.(Um parelho que amplifica
o som. não deixa a linha cair e permite a transmissão de sonoras)
i. Qual o público alvo da distribuição dos boletins:
1. critérios para a seleção das emissoras de rádio e quem era responsável por essa seleção?
- Queríamos atingir todo o estado. Tínhamos um lista com as rádios do interior divididas por regiões
administrativas. Comecei os contatos buscando as grandes emissoras. Depois passei para as menores. Buscava
pelo menos uma rádio em cada cidade. Controlava a abrangência através de um mapa do estado afixado na tv.



As cidades das rádios que aceitavam o serviço recebiam um alfinete com a cabeça colorida. Cada cor
correspondia ao número rádios participantes naquela cidade. Pela marcação percebia as regiões menos atingidas.
Então intensificávamos os contatos nestas regiões.
2. as notícias alcançavam emissoras de toda MG ou só de determinadas regiões?
- Todas as regiões. Eram 150 rádios quando deixei o núcleo. Destas um percentual significativo era com entradas
ao vivo.
3. recorda-se de uma divulgação formal do Núcleo de Rádio junto às emissoras, ou só foi feito contato boca-a-
boca?
- Não. As rádios tomavam a conhecimento do núcleo de rádio através do nosso contato.
4. Em quantas emissoras cada locutor falava
- Não me lembro.
Outros informações que quiser destacar.

2- Jornalismo
a. Como e quem fazia a cobertura jornalística para a redação dos boletins informativos?
- Eu com o apoio do pessoal do impresso. E que além do plenário têm as comissões e os eventos. Então eu
priorizava algumas pautas de acordo com o interesse público e da instituição e usava as matérias feitas pelos
jornalistas da assembléia nas outras pautas.
b. Quem selecionava e como eram selecionadas as pautas?
- Eu seguindo orientação da casa.
c. havia colaboração de algum outro setor nesse trabalho de cobertura: TV, Assessoria de Imprensa, por
exemplo?
- Da Assessoria de Imprensa.
d. Critérios quanto à redação:
1. se no formato jornalístico ou publicitário,
- Jornalístico. Por isto fui contratada.
2. se eram notícias factuais ou frias;
- Factuais. No recesso parlamentar, frias. Balanço das atividades, projetos importantes etc.
3. quais critérios de notícia preponderavam: como conceitos da maior abrangência da informação ou se
era dada prioridade a notícia regional, por exemplo; havia divulgação de notícias regionais?
- O primeiro conceito era o de maior abrangência. Mas em algumas situações os boletins foram regionalizados.
Dependendo da região o boletim sofria alterações. Vale esclarecer que o boletim tinha três notas.
e. o texto fazia menção a nomes de deputados e partidos ou só mencionava a ALMG?
- Sempre. E o número de citações de cada deputado era registrado. Todos tinham que ter a mesma visibilidade
junto ao público.
f. Os boletins incluíam sonoras de parlamentares e de convidados para os eventos da ALMG? Em que
situações?
- Sim. Durante o Assembléia Informa sempre havia sonora. Nos boletim para o interior usei algumas sonoras.
3- Esse serviço radiofônico já foi conhecido por Núcleo de Rádio, Agência de Rádio da Assembléia, Área
de Rádio, enfim. Na época de seu exercício no setor, com qual nome era divulgado esse trabalho?
- Núcleo de Rádio
4- Qual o envolvimento ou a interferência parlamentar no trabalho, se é que existia?
- Nenhum deputado chegou para mim para fazer algum exigência ou reclamação mas a assembléia ê uma casa
política e havia muita preocupação em não favorecer nenhum parlamentar.
5- Descre . a dificuldades encontradas na realização do trabalho, o que pode abranger o contato com as
emissoras de rádio, a interferência política, questões operacionais, ou qualquer outra que quiser
mencionar ou que considerar relevante.
- Explicar alguns procedimentos administrativos usando uma linguagem jornalística. O que é uma LDO por
exemplo. - Era preciso ter muito cuidado nas entradas ao vivo. Vc não sabe quais são os interesses políticos do
apresentador do programa. Ele pode ser ligado a um deputado da região e tentar favorecê-lo usando o que muitos
chamavam "o nosso correspondente na Assembléia".
6- Você destacaria alguma outra informação política, administrativa ou recordação pessoal em relação ao
serviço de Rádio da ALMG?

7-Você possui algum arquivo pessoal ou qualquer outro registro que contenha registros relacionados a
esse trabalho no Núcleo de Rádio como textos, por exemplo? Se positivo, que registros? Você permitiria
que eu tivesse acesso a eles?
-Não possuo arquivos.



ANEXO 13

FOLDER DISTRIBUÍDO PELA ALMG PARA DIVULGAR
A AGÊNCIA DE RÁDIO DA ASSEMBLÉIA



ANEXO C

MODELO DE LAUDA PARA ENCAMINHAMENTO DO
"ASSEMBLÉIA INFORMA" VERSÃO RADIOFÔNICA

UTILIZADO ATÉ 0 ANO DE 2001
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