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Os avanços tecnológicos na área da comunicação estão
invadindo a rotina das instituições públicas, mas essa
modernização será uma faca de dois gumes se não se
traduzir na renovação das práticas de poder
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s novas tecnologias estão de
safando as barreiras geográ-
ficas e confirmando a "profe-

cia" de que o planeta, no futuro, se
tornaria uma grande aldeia global.
Esse novo arsenal tecnológico traz o
mundo para a tela do computador ou
da TV e estabelece um novo espaço
para a comunicação entre os indiví-
duos.

Assim como a iniciativa privada
aposta nos ganhos de eficiência pro-
porcionados pela parafernália
tecnológica, as instituições públicas
brasileiras, na tentativa de abandonar
o ranço paquidérmico, também estão
fazendo investimentos nessa área. O
projeto de modernização não se res-
tringe apenas à substituição, pelos ter-
minais de computador, rios pesados
arquivos de ferro e das velhas
"Remington", que antes compunham
o cenário das repartições públicas.

Sintonizadas com as tecnologias de
última geração, as instituições públi-
cas estão agora apostando nas chama-
das mídias alternativas, como a TV a
cabo e a Internet, movidas em parte
por um compromisso maior com a
transparência e atendendo a uma es-
pécie de prestação de contas das suas
atribuições à opinião pública.

"As instituições estão acordando
para as novas formas de relação com
a sociedade, sem abandonar os canais
tradicionais. E preciso mesmo atingir
as pessoas sem a homogeneização da
mídia de massa", explica a professora
Maria Ceres Pimenta Spínola Castro,
do Departamento de Comunicação da
UFMG e doutora em Ciências Soci-
ais pela Unicamp. Esse desvio de rota,
de acordo com Maria Ceres, permite
contornar, por exemplo, as limitações
de tempo e espaço existentes nos veí-
culos de comunicação convencionais.

Nas coberturas de TV, esse entra-
ve é bem ilustrativo. Um telejornal
tem, em geral, 1 5 minutos para regis-
trar as notícias do Estado inteiro e,
sendo assim, vai ao ar o que se encai-
xa no critério de notícia de cada veí-
culo. "E nem sempre o que é noticia-
do é o que a comunidade gostaria de
saber sobre determinada instituição",
garante a professora. Nesse caso, se
as próprias instituições não estabele-
cerem suas políticas de comunicação,
o cidadão vai continuar desinformado
a respeito de suas atividades.

"E o poder público, de uma ma-
neira geral, tem um instrumental téc-
nico como nunca teve para estabele-
cer seus canais de comunicação com o
público", analisa Alvaro de Andrade
Garcia, um dos proprietários da
Ciclope Vídeo, produtora mineira es-
pecializada em projetos de multimídia.
E nem mesmo a avaliação de que são
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instrumentos de comunicação por de-
mais sofisticados para o bolso do bra-
sileiro comum altera a projeção de uso
desses recursos no País.

Embora reconhecendo que a mídia
tradicional - como rádio e TV -
abocanhe os maiores índices de audi-
ência, Alvaro Garcia acredita que,
num futuro próximo, a mídia tida
como moderna vai engolir a con-
vencional, dado o alcance
"meteórico" das novas
tecnologias, do seu custo relati-
vamente baixo e da vantagem de
estabelecerem uma comunicação
de mão dupla com o cidadão. No
caso específico da TV a cabo,
Alvaro aponta uma vantagem
adicional. Os canais legislativos,
por terem utilização gratuita, po-
dem funcionar como instrumen-
to de divulgação das atividades
desse Poder, em geral tomado
pela opinião pública como
inoperante.

() dire tor ri p rn,Imr, rLr,
TV Bandeirantes de Minas, Luís
Carlos Bernarcies, faz avaliação
semelhante do potencial de divul-
gação da TV a cabo em benefício
das instituições públicas em geral
e do Parlamento, em particular,
analisando a experiência da As-
sembléia mineira. Ele reconhece
que a TVs comerciais têm espa-
ço reduzido para cobrir uma pauta ex-
tensa de assuntos, o que, às vezes,
deixa espremido o noticiário político,
excluindo, por exemplo, a cobertura
do trabalho das comissões. "Este ra-
ramente vem à tona. O noticiário po-
lítico é mais enxuto", comenta
Bernardes, identificando, nessa con-
cisão, certa influência do padrão
jornalístico lançado pelo j ornal norte-
americano "USA Today", que virou

referência para a imprensa mundial.
"Assim, o Legislativo tem o direi-

to e o dever de prestar informações ao
cidadão", complementa Bernardes.
Para ele, isso é necessário para que as
atividades desse Poder tenham maior
publicidade e, como conseqüência,
ganhem mais transparência. "O
Legislativo, por ser o Poder mais aber-

$

As instituições estão acor-
dando para as novas formas de

relações com a sociedade,
sem abandonar os canais

tradicionais
Maria Ceres Castro

to e mais exposto à opinião pública, é
mais vasculhado pela imprensa, então,
suas mazelas são mais perceptíveis" -
acrescenta.

O sociólogo Ronaldo de Noronha,
mestre em Ciência Política e profes-
sor da UFMG, também argumenta
que "cabe, sim, às instituições públi-
cas divulgar suas ações, pelo fato de
serem públicas e pelo fato de isso fun-
cionar como instrumento de publici-

dade. Não é para promover a auto-
imagem, mas porque têm a obrigação
de prestar essas informações", ponde-
ra. No entanto, para ele, informação
é um bem relativo, pois não são todas
as pessoas que têm condições de in-
terpretar certos dados.

E mesmo aquelas que estão capa-
citadas a fazer isso não necessariamen-

te se interessarão por tais in-
formações. O sociólogo
relativiza esse automatismo, ci-
tando um mito corrente de que
"o cidadão de Primeiro Mun-

1	 1-	 •I	1cio , referência cie cidadania e
de engajamento político para os
brasileiros, é informado, cons-
ciente da vida pública e inte-
ressado em política. "Eles es-
tão se lixando para o seu Con-
gresso e não querem se envol-
ver", rechaça Ronaldo de
Noronha, lembrando os índi-
ces de comparecimento nas
eleições, em países desenvolvi-
dos, em geral baixíssimos. Di-
zendo-se um telespectador pou-
co interessado no canal da TV
Legislativa, arrisca, no entan-
to, um palpite. Para ele, o mai-
or desafio da TV a Cabo é
tornar aquele canal um espaço
aberto aos debates inteligentes,
dinâmicos, lúdicos e que sejam
capazes de fornecer a imagem

de um Parlamento vivo.
Mas o uso de novas tecnologias

com propósitos de engajamento polí-
tico é recebido com reservas no cam-
po da ciência política. Para a sociólo-
ga Nilcéa Moraleida Gomes, doutora
em História Social pela Unicamp e
professora do Departamento de Ci-
ência Política da UFMG, o compro-
misso das instituições públicas com a
informação e com a transparência
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atende às exigências impostas peio
movimento da ética na política, cres-
cente nos últimos anos.

No entanto, ainda que reconheça
a importância da abertura das insti-
tuições públicas, Nilcéa Gomes faz
um contraponto às possibilidades de
intervenção da sociedade através dos
meios de comunicação. Segundo a
socióloga, as novas tecnologias do se-

"O espaço público está dominado pelo
monopólio da comunicação, isso não
é um espaço público democrático, é um
monopólio privado" - analisa Nilcéa,
que vê uma possibilidade de mudança
desse quadro diante da expansão do
sistema de TV a cabo, desde que haja
também democracia na concessão des-
ses espaços para outros setores da so-
ciedade.

te da vista até hoje", explica. O longo
período de autoritarismo vivido no País
- teoriza Maria Ceres - reforçou as
relações clientelísticas da sociedade
com o Poder Legislativo.

No entanto, segundo ela, é um
equívoco imaginar a comunicação
como uma grande panacéia. Assim
como nas relações de consumo, é mui-
to raro o consumidor comprar duas ve-

°O espaço público está domina-
do pelo monopólio da comunica-

ção. Isso não é um espaço público
democrático, é um monopólio

privatizado'
NiIcéa Gomes

'Cabe às instituições públicas
divulgar suas ações ( ... ) Não é para

promover a auto-imagem, mas
porque têm a obrigação de prestar

essas informações'
Ronaldo Noronha

tor são fetichizadas, como se fossem
um fim em si mesmas, quando na ver-
dade são instrumentos de um novo es-
paço político marcado pela mídia e
pelo marketing. Considerando os pro-
blemas nacionais, a parcela da socie-
dade que poderia utilizar esses recur-
sos para promover mudanças estru-
turais continua alijada do processo.

A professora Maria Ceres Spínola
concorda em que os investimentos em
comunicação são desafios impostos ao
Poder Legislativo em geral, como al-
ternativa para se desvencilhar da pecha
de instância inoperante e clientelista.
"Mas a construção dessa nova dimen-
são de poder é longa, porque vai se
construir uma cultura política diferen-

zes um mesmo produto, envolto ape-
nas em nova embalagem, mas que
manteve inalterados o sabor ruim e a
baixa qualidade. Se não houver, por
parte cio poder público, investimentos
na melhoria do conteúdo de suas de-
cisões, de nada adiantará esse banho
de imagem, através das novas
tecnologias de comunicação.
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Legislativo e Informática:
uma parceria eficiente

A
Assembléia de Minas deu parti
da no seu projeto de

informatização há quase dez anos e,
desde então, adota os novos recursos
da tecnologia como parceiros impor-
tantes do seu projeto de moderniza-
ção. Em 1987,  foi implantado o Mate
(Matérias em Tramitação) - um ban-
co de dados que faz o acompanhamen-
to de todos os projetos em discussão
no Legislativo estadual - , serviço até
então feito manualmente e que, por
conta disso, consumia horas ou dias
para sua execução. Agora, o usuário
tem a informação em tempo real, ou
sej a, quase simultaneamente ao mo-

mento em que a informação está sen-
do gerada.

O Mate é um dos 76 bancos de
dados disponíveis na Assembléia, que
tem acesso às bases do Prodasen. De-
senvolvidos inicialmente para dar su-
porte à atividade parlamentar, os ban-
cos de dados foram aos poucos colo-
cados à disposição do público externo
da Assembléia. Segundo estatísticas
da Gerência-Geral de Documentação
e Informação da Casa, eles estão se
consolidando como fonte de consulta
diária, sobretudo entre funcionários de
órgãos públicos, advogados, pessoas
físicas e estudantes universitários. Du-
rante o ano de 95, foram feitas 2.865
consultas externas.

A demanda, sempre crescente, fez
com que a Assembléia desenvolvesse

um posto avançado da Gerência de
Documentação, voltado para o aten-
dimento exclusivo do público externo.
Com esse propósito nasceu o Centro
de Atendimento ao Cidadão (CAC),
que funciona no hall de entrada do
Palácio da Inconfidência, desde janei-
ro de 95. O volume de consultas men-
sais, no segundo semestre do ano pas-
sado, demonstra a evolução e o acerto
da medida. Em julho, foram
registradas 149 solicitações; em agos-
to, subiram para 230; em setembro,
252; em outubro, 298; e, em novem-
bro, chegaram a 345. De julho a de-
zembro, foram 1.550 consultas.

Na preferência desse público estão
o banco de dados de Normas Jurídi-
cas de Minas Gerais, que contém a
indexação da legislação estadual des-
de 1947; o de Normas Jurídicas Fe-
derais (NJUF), com a indexação da
legislação federal; o de Legislação
Estadual (LEX), que contém os tex-
tos integrais das leis estaduais; o de
Circulação de Textos, que reproduz o
Diário do Legislativo, publicado no
"Minas Gerais"; e o Legislação
Informatizada Saraiva (LIS), com o
texto integral da legislação federal.

Outro projeto do Legislativo na
área de informática, com o objetivo de
fornecer informações relativas a suas
atividades, é o "Assembléia on Line".
Através desse projeto, 65 terminais de
computador espalhados pelo Estado

estão compartilhando dados referen-
tes ao dia-a-dia da Casa, como a pau-
ta dos projetos em votação em Plená-
rio e das reuniões nas Comissões Téc-
nicas e a situação dos projetos em
tramitação, além de muitas outras in-
formações. Até o final do ano, o nú-
mero de terminais interligados deverá
ser ampliado para 300.

Mais recentemente, o Legislativo
mineiro ingressou na Internet e colo-
cou noaroT\JL— um canal deTV
a cabo, que entrou em funcionamen-
to em dezembro último. A Lei Fede-

1	OO77	1	 1	(\rai n o.C i 1, de janeiro de , que
regulamenta a utilização do sistema de
TV a cabo, estabelece a destinação
de canais básicos de utilização gratui-
ta e de uso reservado. A lei reserva,
por exemplo, um canal para a Câma-
ra dos Deputados; outro para o Sena-
do Federal, para a documentação de
seus trabalhos, especialmente a trans-
missão ao vivo das sessões; e outro
canal legislativo municipal/estadual
para uso compartilhado entre as Câ-
maras de Vereadores, localizadas nos
municípios da área de prestação do
serviço, e a Assembléia Legislativa do
respectivo Estado.

A página do Legislativo estadual
está disponível para os usuários da
rede desde outubro de 95. O usuário
pode acessar a composição partidária
da Casa, como são feitas as leis, a
agenda de Plenário, das Comissões e
de eventos diversos, além das maté-
rias de cobertura produzidas pela equi-
pe de jornalistas da Gerência de Co-
municação Social. O endereço é

Fhttp://www.almg.gov.br .

O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) recebeu
1.550 consultas no segundo semestre do ano passado
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