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1 - APRESENTAÇÃO

Este Relatório Síntese contém os principais resultados do conjunto de
pesquisas realizadas para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
pela Vox Populi - Mercado e Opinião, ao longo do período compreendido
entre setembro e novembro de 1993.

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

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

2 - ETAPAS DA PESQUISA

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

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

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

O público interno foi objeto de uma pesquisa quantitativa, que
envolveu a aplicação de um questionário padronizado, contendo
questões abertas e fechadas, a uma amostra de 250 funcionários de
todos os quadros, aleatoriamente sorteados. As atividades de campo
foram realizadas entre 20 e 27 de outubro de 1993.
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A sociedade em geral foi objeto de três pesquisas distintas, sendo a
primeira dirigida a pessoas que, por haverem participado de eventos
abertos patrocinados pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais -
seminários técnicos e encontros - tiveram oportunidade de conviver
mais próxima e intensamente com ela. Ressalvadas as especificidades
sócio-econômicas dessas pessoas, seja em termos profissionais ou
educacionais, a pesquisa fornece indicações sobre como poderá vir a
ser a imagem e a avaliação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
. medida em que um maior contingente da população em geral tenha
maior informação e contato mais concreto com a instituição. A
pesquisa foi realizada entre 03 e 11 de novembro de 1993.
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As duas outras pesquisas foram dirigidas ao conjunto dos ci
comuns, procurando identificar as opiniões, sentimentos, at
expectativas e comportamentos do eleitorado mineiro sobre
políticos em geral e sobre a Assembléia Legislativa de Minas
em particular. Seus resultados são válidos tanto para o conj
eleitorado, quanto para seus principais subgrupos demogr
regionais e sócio-econômicos.

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

À luz dos resultados dessa, foi elaborado o questionário adotado na
quarta atividade de pesquisa, uma pesquisa de caráter quantitativo

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

3 - SÍNTESE GERAL DE RESULTADOS

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



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

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

Os cidadãos se sentem sem representação ou mal representados por três
razões básicas. Em primeiro lugar, porque não compreendem o sistema
político, seu funcionamento e natureza. Em segundo, porque não
confiam na sua operação e nos seus atores. Em terceiro, porque, ria
sua percepção, não participam dele efetivamente, sendo apenas
convocados, periodicamente, a assumir o risco do que se poderia
chamar, com as palavras do eleitor típico, a "loteria eleitoral".

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

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

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



YMPOPU

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

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

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

Essa é uma regra geral, que se aplica aos três tipos básicos de
respondentes ouvidos pela pesquisa, funcionários, participantes de
eventos abertos e cidadãos comuns. Comparando as imagens médias da
Assembléia Legislativa em cada qual, observa-se que ela é altamente
positiva entre aqueles que mantêm com ela alto contato, seus próprios
funcionários.
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Entre pessoas que participaram de encontros e seminários, a imagem é
mais positiva que entre o público externo em geral. Dentro do
eleitorado, a imagem é melhor dentre aqueles que lembram de ter
assistido ou ouvido aos programas "Assembléia Informa", reforçando a
idéia de que contato e avaliação estão positivamente relacionados,
isto é, de que uma cresce junto com a outra.

O aumento do contato tem um primeiro sentido, o de aumento da
informação, entendido como simples presença da Assembléia Legislativa
na massa de informações que um cidadão recebe quotidianamente. Tem,
no entanto, outra acepção, mais qualitativa que quantitativa, dizendo
respeito à natureza da informação recebida e sua adequação àquilo que
os diferentes segmentos da população possuem de expectativa sobre o
comportamento da Assembléia.



Assim, maior contato é mais informação e informação sintonizada, em
processo contínuo de realimentação, pois as expectativas podem
variar, mesmo preservadas suas estruturas mais fundamentais.

Talvez seja desnecessário, mas é relevante, assinalar que, se o
aumento do contato é positivo, quando ele é mais profundo e amplo os
resultados são, naturalmente, maiores. Destarte, quando se medem as
avaliaç5es sobre a Casa, seus integrantes e seus funcionários, entre
os que com ela conviveram em encontros e seminários, verificam-se
níveis positivos muito elevados, em todos os quesitos em que a
avaliação pode ser desdobrada.

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

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

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

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


