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Resumo
Este  é  um projeto  de  intervenção  que  se  debruça  sobre  a  interação  entre  a  Consultoria 

Legislativa  e  a  Secretaria  de  Comunicação  da  Câmara  dos  Deputados  brasileira.  A 

informação  legislativa  é  o  elo  entre  esses  dois  setores  estratégicos  da  Câmara  em  sua 

prerrogativa constitucional de estabelecer o debate em torno dos interesses da sociedade em 

jogo  na  formulação  das  políticas  públicas.  A  presente  monografia  procura  responder  ao 

seguinte problema de pesquisa:  Por  que a interação entre  a  Consultoria  Legislativa,  setor 

responsável por produzir boa parte do conteúdo da informação legislativa, e a Secretaria de 

Comunicação, setor responsável pela disseminação desse conteúdo, nem sempre corresponde 

às expectativas e possibilidades de parceria? Ao fazer uma análise crítica da articulação entre 

os dois setores, o estudo procura identificar os elementos que limitam as possibilidades de 

parceria em todo o seu potencial; e sugerir processos ou oportunidades de cooperação para o 

aperfeiçoamento  da  interação.  Do  ponto  de  vista  teórico,  o  trabalho  tenta  avançar  nas 

reflexões sobre a comunicação pública no poder legislativo e sobre o assessoramento técnico 

do parlamento brasileiro. No primeiro aspecto, tenta definir o conceito “interesse público” e 

abordar  as  especificidades  da  comunicação  pública  desenvolvida  no  Poder  Legislativo,  a 

partir  de  debates  formulados  por  autores  brasileiros  e  também por  meio  de  uma análise 

comparativa do Congresso norte-americano. No segundo, a abordagem mira sobre o modelo 

de  assessoramento  técnico  adotado  no  Brasil,  submetido  às  perspectivas  das  teorias 

informacional e distributiva e da natureza dos profissionais que atuam no poder legislativo, 

enquanto aparato burocrático a serviço do Estado. Acessoriamente, analisa as dificuldades de 

diálogo entre os profissionais sobre os prismas das barreiras de comunicação e das tensões 

inerentes às disputas de espaço num mesmo campo social. Ao incorporar experiência pessoal 

no projeto de intervenção, o trabalho utiliza o método da pesquisa participante. A pesquisa faz 

referências  à  relação  da  sociedade  com  o  poder  legislativo;  divulgação  institucional  da 

atividade parlamentar; parlamento e meios de comunicação; mídia e legislativo; profissionais 

do  legislativo  e  estamento  burocrático  no  Brasil;  assessoramento  técnico  do  legislativo; 

barreiras na comunicação institucional; e campo simbólico.

Palavras-chave: Poder Legislativo; Comunicação Pública; Mídia e Legislativo; Assessoria 

Parlamentar; Consultoria Legislativa; Servidor Público; Estamento; Democracia Participativa.
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1 – INTRODUÇÃO

De outubro de 2005 a junho de 2006, dediquei parte de minha atividade como servidor 

da Câmara dos Deputados em um projeto especial de parceria entre a Consultoria Legislativa 

(Conle)  e  a  Secretaria  de  Comunicação  (Secom),  com  a  missão  de  verificar  todas  as 

possibilidades de diálogo entre esses dois setores estratégicos da Câmara dos Deputados e 

propor, se necessário, instrumentos de cooperação mútua.

Esse diálogo, na verdade, começou antes, no biênio 2003-2004, quando estava à frente 

da Coordenação de Jornalismo da Secom. Essa coordenação1 foi criada em 2003 justamente 

para promover a integração entre os veículos de comunicação da Secom – Rádio, TV, Jornal e 

Agência  –  e  destes  com  os  demais  setores  da  Câmara  dos  Deputados  com  os  quais  o 

jornalismo interagia. Dentro dessa estratégia, foi criada uma reunião de trabalho mensal com 

representantes  da  Conle  e  da  Secom,  para  a  troca  de  informações  e  desenvolvimento  de 

projetos comuns. Foram desses encontros que surgiram parcerias interessantes, como a que 

resultou na publicação das cartilhas sobre o Estatuto do Idoso e sobre o Estatuto do Torcedor. 

Também  são  frutos  dessas  parcerias:  a  inclusão  das  notas  explicativas  sobre  medidas 

provisórias na página da Consultoria, para uso do jornalismo, mas aberto a qualquer usuário; 

o  apoio  técnico  na  formatação  de  respostas-padrão  para  o  projeto  Carta-Resposta;  e  a 

divulgação  em primeira  mão  do  relatório  sobre  o  projeto  da  nova  Lei  de  Falências  pela 

Agência Câmara de Notícias.

No  desenvolvimento  do  projeto  especial  dentro  da  Consultoria,  dois  episódios 

chamaram a atenção.  No primeiro,  em dezembro de 2005, a  coordenadora  de Jornalismo 

pediu  ao  diretor  da  Consultoria  Legislativa  que  os  consultores  prestigiassem os  veículos 

internos  da  Câmara  dos  Deputados  na divulgação  de  estudos  especiais.  Referia-se  ela  ao 

parecer  da  Consultoria  que  subsidiavam  reportagens  publicadas  em  jornais  da  grande 

imprensa naquele período sobre o processo de cassação do ex-deputado José Dirceu (PT-SP). 

De acordo com o estudo, não seria possível  a um partido político, no caso o PTB, retirar 

1 Na verdade a Coordenação de Jornalismo até o presente momento ainda não existe como estrutura formal no 
organograma da Câmara. Foi criado um cargo de FC-7 vinculado ao gabinete da Secom e subordinado ao diretor 
daquele órgão. Atualmente ela funciona com três jornalistas, um produtor e três estagiários. Há um projeto 
de reestruturação da Secom em que está prevista a criação de uma estrutura própria para a Coordenação de 
Jornalismo.  
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pedido de cassação.  No segundo, em 6 de abril  de 2006, o presidente da Associação dos 

Consultores  Legislativos  e  de  Orçamento  da  Câmara  recebe  mensagem  de  um  colega 

consultor,  que  questiona  a  ausência  de  um  representante  da  área  XIV  (Comunicação, 

Informática,  Ciência  e  Tecnologia)  no  ‘chat’  que  a  Agência  Câmara  promovera  sobre  tv 

digital naquele mesmo dia com a participação do deputado Walter Pinheiro (PT-BA). 

Os  dois  episódios  sugerem  que  a  interação  entre  a  Consultoria  Legislativa  e  a 

Secretaria  de  Comunicação  nem  sempre  corresponde  às  expectativas  e  possibilidades  de 

parceria  entre esses  dois  setores  estratégicos  da Câmara  dos  Deputados.  Temos,  assim,  a 

contextualização de um problema de pesquisa: Por que a parceria não funciona bem sempre? 

Por que o setor responsável por produzir boa parte do conteúdo da informação legislativa e o 

setor responsável pela sua disseminação não dialogam adequadamente, ou, pelo menos, não 

exploram as possibilidades de parceria em todo o seu potencial; por que Secom e Conle se 

articulam de forma tão limitada?

O objetivo geral desse trabalho é fazer uma análise crítica da articulação entre o setor 

responsável por produzir boa parte do conteúdo da  informação legislativa da Câmara dos 

Deputados  –  a  Consultoria  Legislativa,  e  o  setor  responsável  pela  sua  disseminação  –  a 

Secretaria de Comunicação. São objetivos específicos: identificar os elementos que limitam as 

possibilidades de parceria em todo o seu potencial; e sugerir processos ou oportunidades de 

cooperação para o aperfeiçoamento da interação entre a Conle e a Secom.

Mais que estabelecer as regras do jogo no seu papel legiferante, a prerrogativa que 

melhor expressa a natureza do Poder Legislativo é a de promover o debate, ou seja, realizar o 

encontro  dos  interesses  e  opiniões  representativos  da  sociedade  e  fazer  a  mediação  do 

processo decisório em torno das políticas públicas. A atuação da Conle e da Secom em torno 

da informação legislativa está diretamente vinculada a essa mediação.  

A Consultoria  Legislativa é  responsável  por  dar substância  aos debates e  decisões 

promovidos  pela  Câmara  dos  Deputados.  A  qualidade  do  assessoramento  técnico  dos 

parlamentares se expressa de forma eloqüente na construção de marcos legais reconhecidos 

entre os mais modernos do mundo. De fato, a contribuição do corpo técnico da Câmara dos 

Deputados foi decisiva para o resultado final da Constituição de 88, a chamada Constituição 

Cidadã,  e  de  outros  dispositivos  fundamentais  na  consolidação  do  estado democrático  de 

direito:  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  o  Código de  Defesa  do  Consumidor,  a 
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reforma administrativa,  o  Estatuto  das  Cidades,  o  novo Código Civil  e  toda  a  legislação 

ambiental,  para  citar  alguns  exemplos.  Além  de  responder  às  demandas  políticas,  a 

Consultoria Legislativa da Câmara adota uma postura pró-ativa com o objetivo de incluir na 

agenda nacional temas de relevante interesse da sociedade. Exemplos disso foram os estudos 

realizados pelos consultores através do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica 

sobre  a  Capacitação  Tecnológica  da  População;  Dívida  Pública;  e  Biodiesel.  Este  último 

tendo se transformado em programa de governo, com projeção internacional.

A Secom conquistou,  com a qualidade  e  a  credibilidade  do seu noticiário,  espaço 

privilegiado na atenção de segmentos representativos da sociedade e da própria mídia privada, 

que usa os seus veículos como fonte confiável para a elaboração de pautas, quando não a 

reprodução integral ou parcial dos seus noticiários. Mais de 350 sites2 reproduzem o noticiário 

da Agência  Câmara.  A Rádio Câmara  tem uma transmissão local  em FM para atender a 

legislação e ter acesso aos canais de satélite e divulgar conteúdo para rádios de todo o país. A 

rádio  conta  atualmente  com  870  emissoras  parceiras3 que  retransmitem  programas 

jornalísticos e culturais, spots, radionovelas e informações sobre o dia-a-dia do trabalho da 

Câmara, e é uma das poucas emissoras no país a contar com um programa exclusivamente 

voltado para o público infantil que também se encontra disponível para download. Além da 

disponibilidade de uso a partir da página da internet, 157 emissoras recebem, em média 30 

programas em CD em formato MP3 para a reprodução local. A página da Rádio Câmara na 

internet teve apenas no mês de outubro de 2006 499.389 hits com sucesso. 

Já a TV Câmara se firma como referência para todas emissoras legislativas com o 

padrão  do  seu  jornalismo,  debates  e  programas  especiais,  vários  deles  premiados  e 

reproduzidos por outros canais públicos e privados. Por meio das parcerias com emissoras 

públicas e privadas realiza coberturas especiais, faz co-produções; troca de programação e 

distribuição  de  programas.  Completa  esse  sistema  de  comunicação  o  Jornal  da  Câmara, 

impresso em quatro cores com 10 mil exemplares diários, que são distribuídos a todos os 

dirigentes  dos  três  poderes  nas  três  esferas  de  poder,  encartados  na  resenha  diária  da 

Radiobrás.

Para este estudo, procuramos definir e contextualizar os conceitos de comunicação no 

2  Esses dados são de 2004
3  Esses dados são de 2006
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poder legislativo, englobando a comunicação pública e a cobertura do processo legislativo 

pela  mídia  privada;  do  assessoramento  técnico  legislativo,  nas  perspectivas  das  teorias 

informacional e distributiva; da natureza dos profissionais que atuam no poder legislativo, 

enquanto  aparato  burocrático  a  serviço  do  Estado;  e  de  barreiras  na  comunicação,  nas 

perspectivas teóricas da comunicação organizacional (RP) e do campo simbólico (sociologia), 

como  mecanismo  de  interação  e  exercício  do  poder  entre  profissionais.  A  partir  dessa 

conceituação teórica, foram feitas descrições sobre a estrutura e a missão institucional de cada 

um dos dois órgãos analisados; características dos profissionais que formam o corpo funcional 

de  cada  órgão;  valores  presentes  ou  em desenvolvimento  dentro  da  natureza  do  trabalho 

desenvolvido  e  da  organização  a  que  pertencem  esses  profissionais;  e  barreiras  na 

comunicação organizacional.

São poucos os trabalhos teóricos no Brasil  sobre assessoramento técnico no Poder 

Legislativo. Essa lacuna começou a ser preenchida pela Consultoria Legislativa da Câmara 

dos Deputados, que em junho de 2003 realizou o Seminário Internacional de Assessoria e 

Consultoria Institucional do Poder Legislativo (outro seminário internacional bem mais amplo 

será realizado no final  deste  mês de março na UDF).  É da palestra  do diretor  da Conle, 

Ricardo José Pereira Rodrigues, que retiramos importante referencial teórico para este estudo. 

Usaremos  como referência  também o  estudo  sobre  o  corpo  técnico  do  Congresso  norte-

americano de Romzek e Utter, publicado na American Journal of Political Science (Vol 41, 

1997). Para compensar a pouca literatura nacional sobre o assunto, o trabalho tem importante 

balizador na Resolução 48/93, que regulamenta as competências e a estrutura da Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados.

A comunicação pública  já  é um tema mais  explorado por  autores  brasileiros,  mas 

ainda  pode  ser  considerado  um  debate  incipiente,  especialmente  quando  se  trata  da 

comunicação produzida pelo poder legislativo (e não sobre o poder legislativo). No sentido 

mais estrito, o jornalismo produzido pela Câmara dos Deputados não pode ser enquadrado 

como comunicação pública, porque os veículos da Secom não são sustentados diretamente 

pelo público e nem submetidos aos desígnios de um comitê que o represente.  Mas numa 

perspectiva mais aberta, podemos sim enquadrar os produtos da Secom como comunicação 

pública. Tanto que é nesse viés que vem se desenvolvendo a construção dos princípios e 

valores que norteiam a conduta dos seus profissionais. 
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Desde que foi criada em 1998, a Secom busca delinear as fronteiras de sua atuação, 

uma comunicação que se situa entre o jornalismo institucional e o privado. Para lançar luz 

sobre  essas  questões,  a  Secom  promoveu  desde  2003  quatro  seminários  internos  com  a 

presença de seus funcionários e de convidados. Desses debates resultou o Manual de Redação 

da  Secom,  que traça  os  valores  e  os  critérios  da  comunicação  produzida  na  Câmara  dos 

Deputados.  É  do  Manual  da  Secom  que  extraímos  a  regra  fundamental  definida  nesses 

debates: “Seu vínculo de subordinação é com o interesse público”. 

Para  tentar  definir  com mais  clareza  o  conceito  “interesse  público”,  a  monografia 

aborda considerações do professor Luís Martins sobre o tema no livro “Jornalismo Político – 
Teoria, História e Técnicas”, recentemente lançado pela Editora Record e que traz entre os 

organizadores o colega Roberto Seabra, que foi diretor do Jornal da Câmara no biênio 2003 - 

2004. Tomando como ponto de partida o artigo “Jornalismo Legislativo: Após dez anos, um 

novo campo de estudo”, de Luiz Carlos Santana, pretendemos desenvolver a questão acerca 

das especificidades da comunicação pública desenvolvida na Câmara dos Deputados desde 

sua criação. Para balizar essas análises, foi feita uma análise comparativa a partir de quatro 

trabalhos de autores que tratam da comunicação e da mídia do Congresso norte-americano: 

“Political Communication in the Congress” (1985); “Three Faces of Congressional Media” 

(1981); “Information and Legislative Organization” (1991); e “PR on the Hill: The Evolution  

of Congressional Press Operations” (1989). Também usamos nota técnica da Conle (Vogel, 

2004) que faz interessante vinculação entre os veículos de comunicação da Câmara como 

ferramenta de participação popular nas decisões legislativas.

As  dificuldades  de  diálogo  entre  os  profissionais  da  Conle  e  da  Secom  foram 

analisadas sobre o prisma das barreiras de comunicação e sob o prisma das tensões inerentes 

às disputas de espaço num mesmo campo social. As barreiras de comunicação terão como 

referencial  teórico  os  conceitos  esboçados  por  Margarida  Marai  Krohling  Kunsch,  em 

Planejamento  de  Relações  Públicas  na Comunicação  Integrada  (2003).  As  tensões  serão 

analisadas dentro da noção do campo simbólico descrito por Pierre Bourdieu, em O Poder 
Simbólico (2006) e Sobre a Televisão (Zahar, 1997), e referenciado por Luís Felipe Miguel, 

no artigo Os meios de comunicação e a prática política (2002). 

Por fim, como a abordagem mira sobre a categoria de servidores públicos, considerei 

relevante estabelecer um diálogo entre a realidade pesquisada e a descrição que Raymundo 
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Faoro faz, em Os Donos do Poder, sobre a apropriação do cargo público por um estamento 

que deu coerência à forma de organização patrimonialista do Estado brasileiro.   

A informação parlamentar é o instrumento que o Poder Legislativo usa para fazer a 

mediação entre a sociedade e o Estado na definição de políticas públicas. A transparência do 

processo legislativo é, nesse sentido, a essência da legitimidade desse Poder, e por isso está 

expressa na Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, duas 

fontes de referências primárias para nossa pesquisa.

Para servir de referencial à análise crítica dos processos de interação hoje existentes, 

foi  feita  uma descrição,  não exaustiva,  da estrutura  de funcionamento  e  dos  critérios  que 

norteiam as estratégias e o modo de ação da Conle e da Secom. Ela servirá de ponto de partida 

para  a  análise  das  variáveis  que  estão  em  campo  e  de  como  elas  se  articulam  com  as 

possibilidades de parceria entre os dois órgãos. Depois será feita uma breve descrição dos 

processos de interação existentes entre a Conle e a Secom.

Como se trata de uma pesquisa na qual o pesquisador está envolvido profissionalmente 

e  atuando diretamente  junto ao objeto  estudado,  a  metodologia  utilizada  nesse  trabalho é 

predominantemente  a  pesquisa-ação,  ou pesquisa  participante,  ou  observação  participante. 

Nos termos descritos  por  Gilberto  Velho,  em  Observando o Familiar,  a  análise procurou 

desenvolver  o  processo  de  estranhar  o  familiar,  confrontando  intelectualmente  diferentes 

versões e interpretações existentes a respeito das situações estudadas. 

As  hipóteses  propostas  foram testadas  por  meio  de  uma pesquisa  de  campo,  com 

aplicação  de  questionários  junto  a  21  jornalistas  dos  quatro  veículos  de  comunicação  da 

Secom (incluindo os diretores dos quatro veículos) e 20 consultores de 12 áreas temáticas da 

Consultoria Legislativa (incluindo o diretor, um de seus vice-diretores, o coordenador do GT 

Interação Legislativa e o coordenador do GT de reformulação da página da Consultoria).
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2 – DESENVOLVIMENTO

2.1 – TRANSPARÊNCIA

É da  natureza  intrínseca  da  República  (res  publica)  a  obrigação  de  o  Estado  dar 

publicidade a todos seus atos  (prestar contas).  E o acesso à informação está por trás dos 

valores inerentes à democracia descritos por Robert Dahl (1998): direito de participar, direito 

de investigar as opções, direito de votar. O Estado tem que ser transparente! 

A transparência do processo legislativo está expressa na Constituição Federal e está 

reiterada no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na Constituição vigente, o direito 

ao acesso à informação está inscrito nos direitos individuais e coletivos descrito no artigo 5º 

em seu  inciso  XIV.  Ainda  no  capítulo  dos  direitos  e  garantias  individuais  e  coletivas,  a 

transparência é reafirmada no inciso XXXIII, que assegura a todos o “direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

A  ampla  liberdade  de  informação  aparece  mais  uma  vez  no  capítulo  V  da 

Constituição, que trata da comunicação social, em seu artigo 220. No mesmo capítulo, no 

artigo 221, os princípios que devem nortear a radiodifusão deixam claros os compromissos 

com o interesse público. São eles: “a preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais 

e informativas; a promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente 

que objetive sua divulgação; a regionalização da produção cultural,  artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei; e o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa 

e da família”. Outro princípio que deve ser observado é o da complementaridade entre os 

sistemas privado, público e estatal,  conforme estabelece o art.  223, ao deixar claro que o 

serviço de radiodifusão é uma concessão pública.

Mas  é  no  capítulo  VII,  que  trata  da  administração  pública,  que  a  questão  da 

transparência  da  atividade  do  Poder  Legislativo  está  especificamente  tratada,  quando 

estabelece que a administração pública de qualquer dos Poderes obedecerá aos princípios, 

entre outros,  da publicidade.  E ainda esclarece,  em seu § 1º,  que a publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter  educativo, 
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informativo ou de orientação social. A transparência também está explícita no capítulo que 

trata do poder legislativo, ao estabelecer entre as atribuições das comissões técnicas do Poder 

Legislativo  a  realização  de  audiências  públicas  com entidades  da  sociedade  civil  (art.  58 

inciso II).

O Regimento Interno prevê a divulgação das atividades da Câmara em seu art.  15 

inciso VII,  ao estabelecer  que suas  diretrizes  são atribuição  da Mesa.  No inciso seguinte 

detalha  o  objetivo  dessa  competência,  que  “serve  para  adotar  medidas  adequadas  para 

promover e valorizar o Poder Legislativo e resguardar o seu conceito perante a Nação”. No 

art. 21-D volta a tratar do assunto quando diz que “toda iniciativa provocada ou implementada 

pela Ouvidoria Parlamentar terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação ou de imprensa 

da Casa”. A transparência não se esgota na divulgação do processo legislativo pelos órgãos de 

comunicação  da  Casa,  como  fica  evidente  no  art.  260  que  trata  do  credenciamento  dos 

veículos da imprensa privada e do Comitê de Imprensa.
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2.2 – ESTRUTURAS EM TORNO DA INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

2.2.1 – CONSULTORIA LEGISLATIVA

A Consultoria Legislativa foi instituída pela Resolução 48/93, mas o assessoramento 

técnico é anterior, surgiu há 36 anos a partir da Resolução 20/71. Inicialmente a Câmara optou 

por estruturas divididas em pesquisa e assessoria técnica especializada. Como a divisão se 

mostrou contraproducente, foi feita, dois anos depois, a fusão das duas assessorias pela Res. 

52/73.  Só  em  1976,  por  meio  da  Res.  32,  os  assessores  passaram  a  ser  recrutados 

exclusivamente por meio de concurso público.

A Consultoria  Legislativa  é  órgão institucional  de  assessoramento  da  Câmara  dos 

Deputados e compõe a estrutura administrativa da Diretoria Legislativa. É composta de uma 

equipe multidisciplinar de especialistas,  cuja função é subsidiar os deputados em todas as 

fases do processo legislativo. Seus trabalhos são confidenciais e apartidários e em sua maioria 

exclusivos,  e  obedecem a  critérios  de  pertinência,  objetividade  e  isenção  técnica.  Assim, 

dispõe  da  possibilidade  de  analisar  situações  e  formular  propostas,  realizar  estudos 

aprofundados e fundamentar alternativas de ação, fundamentando tecnicamente a atuação do 

Parlamentar.

Atribuições - São atribuições da Consultoria Legislativa: sugestão de alternativas para 

a  ação  Parlamentar  e  legiferante,  pertinentes  ao  assessoramento  requerido;  elaboração  de 

minutas  de  proposição;  adequação  de  minutas  recebidas  à  técnica  legislativa  e  aos 

procedimentos  determinados  pela  Mesa  da  Câmara  dos  Deputados;  realização  de  estudos 

técnicos  específicos;  atendimento  de  consultas  sobre  assuntos  vinculados  ao  exercício  do 

mandato  legislativo,  no  âmbito  do  Congresso  Nacional;  redação  de  minutas  de 

pronunciamentos Parlamentares destinados à participação do Deputado em sessões da Câmara 

dos Deputados ou em sessões Conjuntas do Congresso Nacional; atendimento às necessidades 

de  consultoria  das  comissões  técnicas;  execução  de  trabalhos  técnicos  solicitados  pela 

administração da Câmara dos Deputados; elaborar normas de âmbito interno e recomendações 

com vistas ao desempenho de suas atividades e ao aperfeiçoamento da técnica legislativa; 

desenvolver sistemas de pesquisa e informação; organizar e manter cadastro sobre pessoas 

físicas e jurídicas credenciadas a prestar consultoria especializada, para eventual contratação 

pela Câmara dos Deputados; estimular o aprimoramento técnico-profissional e científico do 
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corpo de Consultores e Assessores Legislativos. 

Público -  Os Deputados, as comissões,  a Mesa Diretora,  a Administração da Casa 

podem se valer dos serviços da Consultoria Legislativa, para todas as tarefas que abrangem 

quaisquer  das  etapas  da  produção  legislativa.  Isso  é  o  que  está  expresso  nas  normas 

estabelecidas,  mas  os  jornalistas  da  Secom e  da  mídia  externa  são  públicos  também  do 

trabalho dos consultores e, através destes, os cidadãos.

Quadro técnico - O quadro técnico da Consultoria Legislativa hoje se compõe de 189 

cargos. A Consultoria Legislativa está dividida em vinte e uma áreas de conhecimento, para 

atender as necessidades definidas pela composição das comissões permanentes da Câmara dos 

Deputados, a qual reflete a realidade das matérias afeitas à apreciação legislativa: Área I - 

Direito  Constitucional,  Eleitoral,  Municipal,  Administrativo,  Processo  Legislativo  e  Poder 

Judiciário;  Área  II  -  Direito  Civil,  Processual  Civil,  Penal,  de  Família,  do  Autor,  de 

Sucessões, Internacional Privado; Área III - Direito Tributário; Área IV - Finanças Públicas; 

Área V -  Direito do Trabalho e Previdência  Social;  Área VI -  Direito  Agrário  e Política 

Fundiária; Área VII - Sistema Financeiro, Direito Comercial, Direito Econômico, Defesa do 

Consumidor; Área VIII - Administração Pública; Área IX - Economia; Área X - Agricultura e 

Política Rural;  Área XI -  Meio Ambiente,  Geografia,  Urbanismo, Arquitetura;  Área XII - 

Minas  e  Energia;  Área  XIII  -  Transportes;  Área  XIV  -  Comunicação  Social, 

Telecomunicações,  Sistema Postal,  Ciência e Tecnologia;  Área XV - Educação, Desporto, 

Bens Culturais, Diversões e Espetáculos Públicos; Área XVI - Saúde Pública, Sanitarismo; 

Área  XVII  -  Segurança  e  Defesa  Nacional;  Área  XVIII  -  Direito  Internacional  Público, 

Relações Internacionais;  Área XIX - Ciência política,  Relações Internacionais;  Área XX - 

Redação Parlamentar; Área XXI - Previdência e Direito Previdenciário.

Entre  consultas,  estudos,  pronunciamentos  e  atividades  de elaboração legislativa,  a 

Consultoria atende anualmente a cerca de 20 mil solicitações de trabalho4, com destaque ao 

assessoramento contínuo às comissões permanentes e temporárias (especiais e de inquérito), 

da  Câmara  ou  mistas.  Relevante  papel  foi  desempenhado  também  durante  o  período 

constituinte, que culminou com a elaboração da Constituição de 5 de outubro de 1988, bem 

como do processo de revisão constitucional. Levantamento feito pela Conle indica que em 

2004 dos 512 deputados,  463 demandaram serviços.  Dos 49 não atendidos,  30 deputados 

4  em 2003 foram 25.827 e em 2004 foram 18.160
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estavam na condição de suplente, de secretário de estado, de ministro, e de líder ou vice-líder, 

o que neste caso provavelmente significa que suas demandas foram feitas por meio de suas 

respectivas lideranças. Dados do ano passado mostram que apenas 12 dos 513 deputados não 

utilizaram  diretamente  os  serviços  da  Consultoria.  Dos  projetos  de  lei  elaborados  pela 

Consultoria Legislativa, mais de 60% são formalmente apresentados à Câmara para iniciar a 

tramitação na Casa, com chances de se transformarem em lei. Porém, outros 30% dos projetos 

acabam apresentando algum equívoco incorrigível. É que, muitas vezes, o parlamentar, no afã 

de  atender  aos  anseios  de  seus  eleitores,  acaba  sugerindo  projetos  incompatíveis  com o 

processo legislativo. Neste caso, a Consultoria procura assumir papel de peneira.

O  quadro  de  consultores  é  preenchido  exclusivamente  por  profissionais  de  nível 

superior, experientes e especializados, recrutados por meio de concurso público de provas e 

títulos.  Contando com grande número de pós-graduados,  mestres  e doutores  (são 46 com 

doutorado),  a  Consultoria  Legislativa  tem não  apenas  especialistas  da  área  jurídica,  mas 

engenheiros,  administradores,  auditores,  economistas,  jornalistas,  arquitetos,  cientistas 

sociais, educadores e profissionais das mais diversas áreas de conhecimento, o que propicia o 

atendimento  multidisciplinar  favorável  ao  bom  resultado  da  consultoria  prestada  ao 

solicitante.

Objetivos – Seu objetivo permanente é o bom e pronto atendimento das demandas dos 

deputados,  buscando  pautar-se  pela:  presteza,  para  atender  às  necessidades  de  prazo  das 

matérias  em  elaboração  ou  análise;  pela  precisão,  para  oferecer  produtos  que  sejam 

reconhecidos como confiáveis, oportunos e abrangentes. Além da qualidade e agilidade, um 

critério  exigido  pela  direção  da  Consultoria  é  o  sigilo  dos  trabalhos,  para  que  todas  as 

solicitações sejam resguardadas de divulgação indevida; pela responsabilidade, que identifica 

a relevância de cada uma das solicitações, para que o Parlamentar possa confiar em que estará 

recebendo um trabalho exclusivo e  de elevado nível.  Outros  critérios  estabelecidos  são a 

objetividade, que garante o caráter apartidário de cada análise ou estudo; a disponibilidade, 

que  faz  da  Consultoria  um  órgão  sempre  pronto  ao  atendimento  das  necessidades  do 

solicitante;  e  a  proatividade,  através  da  qual  o  consultor  tem  a  liberdade  de  levar  ao 

Parlamentar informação relevante acerca de determinados assuntos.

Automação –  A  Consultoria  Legislativa  utiliza-se  de  um  sistema  eletrônico  de 
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solicitação de serviços, chamado workflow, desenvolvido pelo setor de informática da Câmara 

especialmente para a gestão dos serviços oferecidos. Através dele, é possível ao parlamentar 

fazer  a  solicitação  direto  de  seu  gabinete  e  acompanhar  o  andamento  das  solicitações  e 

recuperar,  a  qualquer  tempo,  os  trabalhos  elaborados.  Por  ele  também  a  direção  e  os 

coordenadores de áreas podem receber, distribuir e acompanhar a execução das solicitações. 

Além  dos  trabalhos  confidenciais  que  pertencem  aos  deputados  que  os  tenham 

solicitado, a Consultoria produz estudos técnicos que são colocados à disposição do público 

em geral através da página da Câmara na internet e também no Centro de Documentação e 

Informação – Cedi. 

Organograma – A Consultoria possui um diretor; um coordenador de assessoramento 

às comissões; coordenadores de núcleos temáticos, constituídos por uma ou mais áreas de 

atividade ou de especialização; um coordenador de apoio técnico-legislativo; um coordenador 

de  apoio  técnico-administrativo;  e  um  chefe  de  serviço  de  processamento  e  análise  da 

demanda.  O  diretor  da  Consultoria  integra  o  Conselho  de  Altos  Estudos  e  Avaliação 

Tecnológica, e indica consultores e assessores legislativos para dar assessoramento ao órgão. 
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2.2.2 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

A  Secretaria  de  Comunicação  Social  é  o  órgão  responsável  pela  divulgação  das 

atividades parlamentares e fortalecimento da imagem institucional da Câmara dos Deputados. 

Os  veículos  de  comunicação  possuem  cobertura  nacional  e  permitem  aos  cidadãos 

acompanhar as discussões, votações e o trabalho parlamentar realizado na Casa. Compõe o 

quadro  de  colaboradores  da  Secom,  108  jornalistas  concursados,  que  atuam  nos  quatro 

veículos  de  comunicação  (TV,  Rádio,  Agência  e  Jornal  da  Câmara)  e  no  sistema  de 

comunicação institucional (assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade, plenarinho, 

fotografia) e no gabinete. 

Histórico – A Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados (Secom) 

foi criada pelo Ato da Mesa nº 96, de 1998, que determinou ser essa a nova denominação da 

Assessoria de Divulgação e Relações Públicas (Adirp).  Essa Assessoria,  a quem a Secom 

sucedeu, foi, por sua vez, criada pela Resolução nº 20, de 1971, que estabelecia no Artigo 5º, 

como competência da Adirp, informar e esclarecer a opinião pública a respeito das atividades 

da Câmara dos Deputados, utilizando, para isso, os veículos de divulgação e as técnicas de 

Relações Públicas, e assessorar o Presidente em questões de cerimonial.

Desde 1998, então, os trabalhos desenvolvidos pela Secom vêm crescendo de forma 

exponencial. Naquele ano, foram criados a TV Câmara, a Rádio Câmara e o Jornal da Câmara 

(que substituiu o diário Hoje na Câmara). Com o lançamento, em junho de 2000, da Agência 

Câmara, foi  concluída a estrutura de jornalismo que, ao lado das coordenações de Divulgação 

e de Relações Públicas, são responsáveis pelo trabalho de comunicação institucional. Os atos 

de criação dos diversos órgãos que compõem a Secom, no entanto, restringem-se aos aspectos 

administrativos, não contemplando, portanto, as diretrizes a serem implementadas.

Em  2003,  a  Secom  deu  início  a  um  processo  de  reflexão  interna  envolvendo  o 

conjunto dos seus servidores. Como resultado deste trabalho, foi editado, em 2004, o Manual 

de Redação da Secom, onde estão definidas as diretrizes e estabelecidos os critérios editoriais 

para os veículos da Secom. A principal preocupação atual dos profissionais de comunicação 

da Secom é garantir a efetividade do trabalho em desenvolvimento. Em novembro de 2006, ao 

debater esse tema durante uma de suas reuniões de trabalho, o grupo de diretores da Secom 

entendeu  ser  oportuna  a  institucionalização  de  aspectos  julgados  estratégicos,  a  fim  de 

garantir sua continuidade. Conforme explicitado pelo diretor da Secom no VI Congresso de 
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Comunicação  Pública,  o  objetivo  é  formalizar  as  diretrizes  de  atuação  dos  veículos  de 

comunicação da Secom, dentro dos critérios de comunicação pública,  por meio de ato da 

Mesa ou resolução da Câmara dos Deputados.

Também se pretende formalizar a reestruturação administrativa de forma a contemplar 

o novo organograma desenhado para a Secom e que atende à sua nova realidade operacional. 

Foram  instituídas,  por  enquanto  ainda  informalmente,  quatro  novas  subsecretarias,  que 

integram toda a estrutura da Secom: Subsecretaria da TV Câmara, Subsecretaria da Rádio 

Câmara, Subsecretaria de Imprensa Escrita e Subsecretaria de Relações Públicas.

Subsecretaria TV Câmara – em sinal aberto UHF e canais fechados de tv paga, a TV 

Câmara  faz  a  transmissão  ao  vivo  dos  debates  e  votações  do  plenário  e  das  comissões. 

Também apresenta quatro telejornais diários e vários programas de entrevistas e debates, entre 

eles um voltado para o público jovem (Câmara Ligada), com a parceria da Unesco, Andi e 

Sesc. O núcleo de vídeos especiais, que produz documentários e séries históricas, conquistou 

quatro  prêmios  em  2005,  entre  eles  o  Prêmio  Vladimir  Herzog  de  Anistia  e  Direitos 

Humanos. Com uma cobertura ágil, a TV Câmara é hoje um modelo para o sistema de tvs 

legislativas,  com  as  quais  mantém  uma  rica  articulação  (tem  convênio  com  16  dessas 

emissoras),  inclusive  nas  eleições,  quando  faz  um pool  de  emissoras  para  dar  cobertura 

abrangente  do  processo  de  votações  nos  estados.  Por  meio  das  parcerias  com emissoras 

públicas e privadas realiza coberturas especiais, faz co-produções; troca de programação e 

distribuição  de  programas.  Já  existem  parcerias  formadas  com  a  TV  Brasil  (o  canal 

internacional da TV pública brasileira com as principais notícias da América Latina); TVE 

Paraná; Fundação Banco do Brasil; Sesc TV e TVs Assembléia Rio Grande do Sul, Ceará, 

Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Há 16 processos em tramitação na Casa 

para novas parcerias com as TVs Assembléia de Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Espírito 

Santo, Sergipe, São Paulo, Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e Câmara Legislativa 

do Distrito Federal; TV Assembléia da Venezuela; Telesur (Venezuela); Câmara Municipal 

de João Pessoa (PB), de Muqui (ES) e de Caxias do Sul (RS); TVs Educativas de Bragança 

Paulista  (SP)  e  Sudoeste  Minas  (São  Sebastião  do  Paraíso/MG);  Sebrae;  TV CVC Boas 

Novas (Rio de Janeiro/RJ); TV Futura (Rio de Janeiro/RJ); TV Fundação Vale do Jaguaribe 

(Aracati/CE);  Itaú Cultural;  TV Escola (Ministério da Educação);  e CLP TV (sediada em 

Paris  com  transmissão  para  toda  a  França).  Há  ainda  um  protocolo  de  intenções  que 
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estabelece  uma  parceria  das  quatro  instituições  na  implantação  do  padrão  brasileiro  de 

televisão digital em suas respectivas emissoras - TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, além 

das TVs Nacional, Brasil e NBR.

Em 2006, foi inaugurada sua nova redação, concebida pelo mesmo designer que assina 

os estúdios dos principais canais da tv brasileira. Com visual arrojado e sistema de iluminação 

de última geração, seu telejornal passou a oferecer uma imagem mais atraente e dinâmica, 

condizente  com  a  importância  das  informações  que  veicula  na  cobertura  do  processo 

legislativo. O seu mais importante telejornal, “Câmara Hoje”, passou a ser transmitido, ao 

vivo, direto da nova redação cenográfica. Além disso, a TV Câmara produziu, com recursos 

próprios  e  por  meio  de  parcerias,  matérias  jornalísticas  especiais  e  documentários  sobre 

episódios da história política social e parlamentar do País. 

Subsecretaria  Rádio  Câmara  – criada  em  1998,  a  Rádio  Câmara  tem  uma 

transmissão local  em FM para atender  a  legislação e  ter  acesso aos canais  de satélite.  A 

emissora gerenciada pela Secom é, sobretudo, uma produtora de conteúdo para rádios de todo 

o  país  e  conta  atualmente  com  870  emissoras  parceiras  que  retransmitem  programas 

jornalísticos e culturais, spots, radionovelas e informações sobre o dia-a-dia do trabalho da 

Câmara, e é uma das poucas emissoras no país a contar com um programa exclusivamente 

voltado para o público infantil que também se encontra disponível para download. Além da 

disponibilidade de uso a partir da página da internet, 157 emissoras recebem, em média 30 

programas em CD em formato MP3 para a reprodução local. A página da Rádio Câmara na 

internet teve apenas no mês de outubro de 2006 499.389 hits com sucesso. A emissora oferece 

jornalismo de hora em hora 24 horas por dia nos 7 dias da semana, além de três radiojornais 

diários,  com  a  participação  ao  vivo  de  repórteres  das  assembléias  legislativas.  A  Rádio 

Câmara produz ainda uma série de programas especiais e de serviços aos cidadãos, pelos 

quais conquistou o Prêmio Betinho de Imprensa Livre. Produz o programa Voz do Brasil, que 

há mais de 50 anos ocupa horário obrigatório em rede nacional.

Subsecretaria Imprensa Escrita – Integra essa subsecretaria as redações da Agência 

Câmara e do Jornal da Câmara. 

Criada em 2001, a Agência Câmara oferece notícias sobre o processo legislativo na 

rede mundial de computadores. Além de um endereço próprio (www.agencia.camara.gov.br) , 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 25

http://www.agencia.camara.gov.br/


26

o  conteúdo  do  seu  noticiário  ocupa  espaço  central  no  Portal  da  Câmara  dos  Deputados 

(www.camara.gov.br).  São produzidas diariamente  cerca de 120 notícias,  com informação 

isenta  e  apartidária,  sem  interpretações.  Além  da  cobertura  de  todas  as  atividades 

desenvolvidas na Câmara com notícias em tempo real e matérias consolidadas dos debates e 

votações; oferece chats de bate-papo com parlamentares e consultores e um boletim eletrônico 

com as notícias agrupadas por temas. Assinam o boletim da Agência cerca de 9 mil entidades, 

representando todos segmentos da economia,  os principais  órgãos da imprensa nacional e 

regional e cerca de 500 sites de notícias.

Em março de 2007,  a  Agência  Câmara  de Notícias  alcançou a  marca  de 100 mil 

notícias divulgadas, o que levou à inserção de um selo comemorativo nas notas. Com uma 

média de 13 mil visitas por dia, publicou 15.590 notícias, uma média de 60 notícias diárias, 

chegando a 140 nos dias de pico — terças a quintas-feiras. O número, embora expressivo, é 

menor que o verificado em outros anos, já que aquele foi um ano atípico em razão do ano 

eleitoral.  Já  foram publicadas  100 reportagens  especiais  sobre  grandes  temas.  A Agência 

Câmara promoveu 15 bate-papos com deputados relatores de projetos polêmicos. A média de 

participação nos bate-papos é de 70 internautas e a média de duração de uma hora e meia. O 

Boletim Eletrônico da Agência Câmara, distribuído por e-mail, gratuitamente, às 18h30, conta 

com 9 mil assinantes. O boletim permite o acompanhamento das atividades da Câmara por 

assunto. O usuário escolhe, entre 29 temas, aqueles sobre os quais deseja receber notícias. 

Criado em 1998, o Jornal da Câmara é uma edição diária com 10 mil exs. tablóide de 8 

páginas colorido, trata do conteúdo político, ao reproduzir os pronunciamentos parlamentares 

no plenário. Também traz os resultados das votações nas comissões e plenário. Sucedeu ao 

Hoje na Câmara, que era feito em fotocopiadora em formato A-4. O Jornal é distribuído para 

todos os gabinetes dos deputados e nos principais pontos de acesso da Câmara. Além disso, o 

Jornal da Câmara é distribuído de segunda a sexta-feira de três formas: 1 mil  exemplares 

encartados diariamente no clipping “Mídia Impressa” (resenha das notícias produzida pela 

Radiobrás);  três  mil  exemplares  distribuídos  em  pontos  estratégicos  de  Brasília  (hotéis, 

aeroportos, residências dos parlamentares e Esplanada dos Ministérios); seis mil exemplares 

distribuídos  pela  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos  (Correios)  para  os  sindicatos, 

representações  governamentais  dos  Estados  e  assembléias  legislativas.  Em  2006,  foram 

postados 1.334.684 exemplares  do Jornal da Câmara.  Em 2006 foram produzidas edições 
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especiais  do  Jornal  da  Câmara  sobre  os  seguintes  temas:  TV Digital;  Reflexões  sobre  o 

Legislativo; Orçamento; e Deputados Brasileiros da 53ª Legislatura. Há um projeto para uma 

edição  semanal  com  50  mil  exemplares,  trazendo  o  resumo  do  processo  legislativo  no 

período, com matérias mais contextualizadas.

Subsecretaria Relações Públicas – Reúne as coordenações de Relações Públicas e de 

Divulgação  e  cumpre  a  divulgação  institucional,  compreendendo  ações  de  cerimonial, 

organização de eventos, receptivo (visitação), publicidade (criação), site infantil (Plenarinho), 

comunicação interna (Revista da Casa), e gestão do portal (que divide com outros setores da 

Câmara). 

O serviço de receptivo integra o turismo cívico da capital e é um canal importante de 

integração da  Câmara  com o  cidadão.  A cada ano,  cresce  o interesse  dos  brasileiros  em 

conhecer o seu parlamento. A Câmara recebeu 136.274 visitantes, em 2004; 145.599 

visitantes, em 2005; e 162.146 visitantes, em 2006.  A Câmara dos Deputados é uma das 

casas legislativas mais abertas do mundo, mesmo assim foi desenvolvido o projeto de “Visita 

Virtual”, que disponibiliza pelo site da Câmara, por meio de textos e imagens, as mesmas 

informações que são fornecidas durante as visitas presenciais. Além disso, o internauta pode 

visitar os principais pontos e monumentos turísticos de Brasília pela página da Câmara na 

internet. Há um projeto em desenvolvimento de criação de uma loja de souvenir.

O Plenarinho (www.plenarinho.gov.br) é o principal canal de interação entre a Câmara 

dos Deputados e o universo infantil – crianças de 7 a 12 anos. Por meio de uma linguagem 

acessível, o portal informa os meninos e meninas do Brasil sobre a atividade política, o Poder 

Legislativo – elaboração de leis e atuação parlamentar – e a organização do Estado. Com 

informações e brincadeiras, o objetivo é proporcionar um instrumento de formação de valores 

republicanos e democráticos dos futuros cidadãos para pais e professores.

Outro produto relevante dentro dessa  estratégia  de criar  canais  com o cidadão é a 

Central  de  Comunicação  Interativa,  conhecida  como  serviço  0800  (o  nº  é  0800619619), 

através do qual qualquer brasileiro pode encaminhar dúvidas, críticas e sugestões à Câmara, 

às comissões, ao parlamentar individualmente ou coletivamente, ou a qualquer outro órgão da 

casa,  inclusive os  de jornalismo (é  muito usado pela TV e Rádio Câmara  em programas 

interativos). Esse serviço conquistou dois prêmios, um deles o Selo de Ética, do Programa de 
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Auto-Regulamentaçao do Setor de Relacionamento – Probare. O Disque Câmara fez em 2006 

385.718 atendimentos diretos por funcionários e 105.048 atendimentos indiretos por meio da 

secretária  eletrônica  do  0800,  totalizando  490.766,  atendimentos.  A  versão  digital  dessa 

comunicação  interativa  é  o  Fale  Conosco,  que  permite  o  acesso  do  cidadão  através  da 

Internet. Em 2006, por meio do correio eletrônico foram recebidos 56.832 e-mails.

O  Portal  da  Câmara  é  outra  ferramenta  importante  para  o  cidadão,  acessado 

diariamente por 40 mil pessoas, número que dobra durante as audiências das CPI. O Portal 

oferece acesso a todos os projetos em discussão, discursos, resultados (em tempo real) de 

votação no plenário e nas comissões, além dezenas de outras funcionalidades que permitem 

ao cidadão acompanhar não só a atuação do seu parlamentar mas todo o processo legislativo – 

inclusive participar. O portal da Câmara (www.camara.gov.br) é detentor de vários prêmios 

entre eles o de melho site de conteúdo político, conferido pelo Ibest.

Por ser um centro importante de decisões e ter a atenção da mídia, a Câmara é uma 

vitrine muito interessante para a realização de eventos, uma outra forma de comunicação com 

o público. Em 2005, a Câmara foi palco de 399 eventos. A subsecretaria mantém ainda uma 

revista eletrônica voltada para o seu público interno (Revista da Casa), estimado em 15 mil 

pessoas. O setor de criação, vinculado a essa subsecretaria, é responsável pela produção de 

campanhas internas de divulgação e de peças de propaganda (cartazes, banners etc.) usadas na 

realização de eventos da Secom e de toda a casa, especialmente os seminários promovidos 

pelas comissões. 

Gestão  –  O  diretor  da  Secom  gerencia  todo  esse  complexo  através  de  duas 

coordenações  que  abrangem  os  dois  segmentos  de  comunicação:  a  Coordenação  de 

Jornalismo  e  a  Coordenação  de  Comunicação  Institucional.  Cabe  a  Coordenação  de 

Jornalismo operacionalizar a integração do sistema de cobertura dos quatro veículos e prover 

as redações de dados que subsidiem a pauta e a reportagem. A Coordenação de Comunicação 

Institucional articula e dá coerência as estratégias e ações das áreas de relações públicas e de 

divulgação (publicidade). 

A  Assessoria  de  Imprensa  e  o  Serviço  de  Fotografia,  que  eram  atividades  da 

comunicação institucional, estão atualmente vinculadas diretamente ao gabinete do diretor da 

Secom. O Sefot disponibiliza  no site  da Câmara cerca de 50 fotos por dia  sobre eventos 
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institucionais e de fatos jornalísticos. A Assessoria de Imprensa da Câmara dos Deputados 

tem duas  funções principais:  divulgar  ações e  produtos  da Casa e  atender  a  demanda da 

imprensa em geral a respeito de assuntos administrativos – dentro da política de transparência 

que deve marcar o relacionamento de qualquer órgão público com a sociedade. O gabinete 

mantém ainda uma Assessoria de Planejamento Estratégico. É ela a responsável por estimular 

o  debate  interno  sobre  a  missão  da  secretaria,  por  meio  da  comunidade  virtual  e  dos 

seminários  internos,  e  sistematizar  toda  essa  reflexão.  É  função  também dessa  assessoria 

implantar,  no âmbito da Secom, o planejamento estratégico que está sendo delineado pela 

administração da Casa. A estrutura da Secom conta com 280 profissionais concursados, entre 

jornalistas, que compõem quase metade do quadro com 108 profissionais; relações públicas; 

publicitários; e fotógrafos.
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2.3 – PROCESSOS DE INTERAÇÃO

A interação entre a Consultoria Legislativa e a Secretaria de Comunicação da Câmara 

é inerente a atividade-fim de cada um dos dois setores. A informação legislativa é o elo dessa 

parceria.  Enquanto  a  Conle  trabalha  essencialmente  com  a  produção  do  conteúdo  da 

informação legislativa, a missão precípua da Secom é sistematizar e disseminar essa mesma 

informação. Não é surpresa, portanto, constatar que Secom e Conle atuem de forma integrada 

num  nível  bastante  considerável  dentro  da  estrutura  da  Câmara.  A  seguir  é  feita  uma 

descrição, não exaustiva, dos processos de interação que já estão em curso. Essa descrição 

servirá para fundamentar a análise final do trabalho. 

Traduzindo  o  processo  legislativo  -  O  primeiro  e  mais  evidente  aspecto  dessa 

parceria  é  o  apoio  demandado  pela  Secom junto  aos  consultores  para  esclarecimento  de 

assuntos  técnicos  mais  complicados  em suas  pautas.  Embora  o  protagonista  do  processo 

legislativo seja o parlamentar e o consultor esteja sempre muito atento a isso, eles são, na 

maioria das vezes, bastante solícitos em responder às demandas dos repórteres e editores da 

Secom  por  esclarecimento  e  por  informação  abalizada  sobre  assuntos  em  discussão  na 

Câmara. Exemplos dessa parceria são freqüentes quando o assunto é orçamento. Também 

podemos citar as reformas da previdência e tributária, a nova lei de falências e, para ficar em 

exemplos  de  pautas  mais  recentes,  o  Estatuto  do  Deficiente,  a  reforma política,  o  Plano 

Nacional de Educação, a política nacional de saneamento básico, o Fundeb e o Supersimples. 

Participação em entrevistas – Essa disposição é menos eloqüente quando a demanda 

é por entrevistas na rádio e na tv ou para ser citado como fonte de matéria escrita, já que o 

consultor é orientado no exercício de sua função a se manter na sombra do parlamentar. Isso 

não significa que sejam poucas as participações de consultores em programas de entrevistas 

ou depoimentos em entrevistas. O núcleo de programas especiais, da TV Câmara, é um dos 

setores que utilizam os consultores em entrevistas com mais freqüência.   A coordenadora 

desse núcleo anota que antes era mais difícil a participação de consultores porque havia uma 

orientação de não aparecer, mas com o tempo os consultores foram se conscientizando da 

possibilidade  e,  especialmente,  da oportunidade de contribuir  com análises  mais  técnicas. 

Especialistas  de  fora  da Câmara  estavam ocupando esse  espaço.  Assim,  é  cada vez mais 

freqüente  a  presença  de  consultores  nos  programas  Expressão  Nacional,  Palavra  Aberta, 
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Brasil em Debate e Mulheres no Parlamento, na TV Câmara; Palavra do Especialista e Rádio 

Novela, na Rádio Câmara; nos cadernos especiais do Jornal da Câmara (Reforma Política); e 

nos chats da Agência Câmara .

Eleições  – uma das parceria mais emblemáticas da interação Secom – Conle foi por 

ocasião das últimas eleições. Os consultores das áreas de política e de legislação eleitoral 

deram  grande  contribuição  para  a  cobertura,  subsidiando  a  reportagem  e  indicando  as 

restrições  da  legislação  eleitoral  na  divulgação  das  matérias.  Programas  e  reportagens 

especiais foram produzidas com apoio dos consultores, que também concederam entrevistas e 

deram  à  cobertura  das  eleições  feita  pela  Secom  muita  competência,  maior  riqueza  e 

credibilidade. 

TV Digital  –  Com uma assessoria  qualificada de consultores da área de ciência e 

tecnologia, a TV Câmara faz parte do comitê que prepara o ingresso das emissoras públicas 

na nova tecnologia. A tv digital será uma revolução naquele que já é o mais importante meio 

de comunicação da sociedade e, entre outras transformações, contribuirá para a diversificação 

da programação e para a criação de novos canais de interação do legislativo com o cidadão. 

Essa parceria, portanto, promove o papel de liderança da Câmara nesses debates.

Conselho de Altos Estudos –  Se essa não é uma parceria de mão única sempre, ou 

seja, a Secom demanda e a Conle atende, isso se deve em parte à proatividade do Conselho de 

Altos  Estudos  e  Avaliação  Tecnológica.  Órgão  de  assessoramento  à  Mesa  Diretora 

coordenado pela  Conle,  o  conselho promove estudos específicos  de  orientação  à  Câmara 

sobre políticas públicas de grande alcance. Foi a partir de um estudo produzido pelo conselho 

que o  biodiesel se tornou um programa de governo, com projeção internacional.  Também 

ganharam destaque os estudos sobre  dívida pública e  sobre a  capacitação tecnológica da 
população.  O  conselho  promoveu  também  seminário  sobre  a  tv  digital,  os  desafios  da 

agropecuária brasileira e o grupo dos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), entre 

outras iniciativas importantes. O Conselho possui um assessor que demanda divulgação junto 

à Secom, o que tem se configurado numa das parcerias entre os dois setores mais produtivas, 

especialmente para se dar visibilidade da produção intelectual da Câmara.

Rádio Câmara – Outro momento em que a parceria veio no sentido Secom-Conle foi 

quando  a  Rádio  Câmara  produziu  uma  matéria  especial  sobre  a  Consultoria.  A  matéria 

informava aos ouvintes da existência da Consultoria Legislativa, de seu papel no processo 
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legislativo,  funcionamento  e  estrutura.  Foi  uma  importante  iniciativa  no  sentido  de  dar 

visibilidade à qualificação técnica da Câmara dos Deputados, uma das principais lacunas da 

comunicação da Secom, no meu ponto de vista. Também merece registro o apoio dado pela 

Rádio na divulgação das palestras que Aslegis promoveu abordando temas técnicos como a 

TV Digital, a cobertura política e a saúde laboral. As palestras também tiveram divulgação na 

Revista da Casa, boletim eletrônico de divulgação interna conduzido pela Coordenação de 

Relações Públicas da Secom. 

Projeto  Secom-Conle –  De outubro de 2005 a  junho de 2006 fui  designado para 

investigar formas de aperfeiçoamento dos canais de parceria entre a Conle e a Secom. A 

proposta nasceu de convite do diretor da Consultoria para que prestasse uma assessoria de 

comunicação ao órgão. Ao invés de simplesmente autorizar minha transferência, o diretor da 

Secom propôs que minha atuação se inscrevesse numa estratégia maior, de verificar formas de 

a Conle usar os instrumentos da Secom na divulgação dos seus trabalhos e, ao mesmo tempo, 

apontar  oportunidades  de  pautas  para  a  Secom  do  trabalho  da  Consultoria.  Em  outras 

palavras, estreitar os canais de parceria entre os dois órgãos. 

Embora tenha obtido autorização para dedicar-me integralmente a esse projeto, me 

propus  a  dividir  o  tempo  entre  a  Consultoria  e  a  Secom.  Nas  segundas  e  terças  dava 

expediente na Consultoria, mais especificamente em uma estação de trabalho na Coordenação 

de Apoio Administrativo da Conle; nas quartas e quintas atuava na reportagem da imprensa 

escrita (sextas e sábados já estavam comprometidos com o curso de especialização a que essa 

monografia se destina). Além de não querer desfalcar a equipe de repórteres nos dias de maior 

movimento, achei conveniente manter o contato com as atividades da Secom como forma de 

melhor visualizar a parceria e propor alternativas de aperfeiçoamento.

Estudos e notas técnicas -  A primeira medida adotada foi conhecer o conteúdo dos 

estudos  e  notas  técnicas  disponibilizados  pela  Consultoria  em  sua  página  no  Portal  da 

Câmara. Foi feito um levantamento de cada nota e estudo e indicadas palavras-chave que 

facilitassem a  pesquisa,  uma  vez  que  não  existe  ferramenta  de  pesquisa  que  permita  ao 

usuário saber onde encontrar um assunto de seu interesse apenas pelos títulos dos trabalhos. O 

levantamento foi disponibilizado para a Coordenação de Jornalismo, mas não chegou a ser 

utilizado.

Conversei com o consultor responsável pela seleção e publicação dos estudos, e obtive 
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autorização para incluir os links dos estudos nas matérias da Agência Câmara. Ele ponderou 

que deveríamos ter o cuidado de fazer uma seleção prévia dos estudos a serem utilizados, para 

evitar contrapor o legislador e o estudo técnico. Feita uma seleção prévia de assuntos que 

poderiam subsidiar matérias de temas importantes em discussão naquele momento (Fundeb, 

Supersimples,  entre  outros)  submetemos  a  proposta  à  Agência  Câmara.  Também 

submetemos, nesse caso à Coordenação de Jornalismo, que a Secom e a Conle retomassem a 

rotina de reuniões de trabalho mensais mantidas em 2004. Em encontro com a direção da 

Consultoria ficou acertada a retomada das reuniões – que afinal acabaram não acontecendo – 

e o uso dos links da notas técnicas apenas quando e se fossem produzidas matérias especiais 

específicas sobre os estudos.

Inflexão  –  A mudança  do  diretor  da  Secom semanas  depois  do  início  do  projeto 

especial não interrompeu a parceria iniciada, mas certamente cessou o entusiasmo pela idéia. 

Tentativas de levar às reuniões de pauta e de diretores da Secom as idéias que estavam sendo 

concebidos pelo projeto não foram acolhidas. A opção foi promover uma inflexão no projeto 

e voltar o esforço para dentro da Consultoria. Perdi a oportunidade de levar para a Secom as 

idéias  que  surgiam  no  trabalho  na  Conle  e  trazer  da  Secom  demandas  e  sugestões.  Na 

Consultoria, ganhei acesso à ferramenta workflow e conversei com a área de pesquisa. Até a 

posição física dentro da área administrativa aproveitei para compreender os valores e critérios 

daquele setor. Mas a melhor parte dessa experiência foi minha aproximação com o Conselho 

de  Altos  Estudos.  Fiz  cobertura  e  preparei  notas  de  divulgação  dos  trabalhos  sobre  TV 

Digital;  Capacitação  Tecnológica  da  População  (neste  caso  contribui  com  a  edição  do 

documento final, editando as entrevistas da TV Câmara sobre o assunto); Biodiesel; Desafios 

da Agropecuária; e Dívida Pública. Neste último, produzi release para a imprensa e participei 

das apresentações em Recife e Salvador, transmitindo as palestras para a Agência Câmara em 

tempo real,  e  mandando  material  para  a  Rádio  e  TV Câmara.  Através  do  Conselho,  me 

aproximei  do núcleo de ciência  e tecnologia e fiz  um trabalho especial  de divulgação do 

projeto concebido pelos consultores sobre “internet como serviço público”, transformado em 

substitutivo  da  deputada  Luiza  Erundina  (PSB-SP)  no  projeto  que  regulamenta  a 

universalização da telefonia com recursos do Fust. Sobre este último assunto, foi interessante 

o debate que levei para dentro da Secom acerca dos critérios editoriais do jornalismo público. 

Numa audiência  especialmente convocada para debater  o substitutivo da deputada,  com a 
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presença de prefeitos e membros da Anatel, uma notícia lateral da reunião – a aprovação de 

bloqueadores em presídios ganhou destaque principal  em detrimento daquela notícia,  para 

mim, a principal. Em outras palavras, seguimos o mesmo raciocínio da mídia privada ao invés 

de cumprir papel complementar. Um consultor presente à reunião me informou que a medida 

era inócua, uma vez que não é preciso decisão legislativa para isso. Meses depois, quando já 

havia sido deslocado para o Conselho de Ética (e, portanto, fora do projeto de integração), 

assisti  a  repetição  do  procedimento.  O  depoimento  no  Conselho  de  Ética  de  um  dos 

empresários responsáveis pela operação sanguessuga (desvio de recursos públicos da saúde 

para  a  compra  de  ambulâncias),  que  veio  à  Câmara  repetir  uma  denúncia  que  já  havia 

ocupado as manchetes de toda a imprensa nove meses antes, ganhou destaque na imprensa 

privada e também na Secom. No mesmo horário,  o  seminário  sobre  a  universalização da 

internet como serviço público no auditório Nereu Ramos – lotado, diga-se, por empresários, 

prefeitos e especialistas – ganhou espaço lateral  no nosso noticiário.  Não quero dizer que 

devíamos ignorar os Vedoin e os sanguessugas, ou os bloqueadores de celular, mas podemos 

e devemos dar visibilidade maior para assuntos que não são tratados pela mídia comercial. A 

complementaridade dos sistemas público e privado, previsto na Constituição, deve ser, a meu 

ver, um princípio na comunicação produzida na Câmara dos Deputados.

GT portal da Conle – Fui designado pelo diretor da Conle a participar do grupo de 

trabalho  (GT)  de  reformulação  da  página  da  Consultoria.  A  reformulação  se  insere  no 

contexto  de  customização  do  portal  da  Câmara  na  intranet,  nos  níveis  departamental  e 

individual.  Além  da  customização da  intranet  departamental,  e  em  certa  medida  uma 

conseqüência  natural  dela,  o  GT  analisou  possibilidades  de  reformulação  da  página  da 

Consultoria  na  internet  para  dar  melhor  visibilidade  e  operacionalidade  ao  conteúdo 

produzido pelos consultores. No grupo de trabalho sugeri uma melhor edição (editoração e 

recursos  interativos)  das  notas  técnicas  e  a  instalação  da  ferramenta  de  pesquisa  em seu 

conteúdo.  Outra  contribuição  importante  foi  a  inclusão  da  ferramenta  de  automação  do 

trabalho da Conle, conhecida como workflow, na nova intranet, transformando o portal num 

verdadeiro ambiente de trabalho.  O GT apresentou um projeto à direção da Consultoria que, 

aprovado, agora está sendo construído pelo Centro de Informática da Câmara - Cenin. 

A  nova  configuração  da  intranet  da  Consultoria  retira  do  destaque  o  noticiário 

produzido pela Agência Câmara e dos acessos aos demais veículos. Na nossa avaliação isso 
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evidencia um problema relevante na percepção que este,  e outros setores da casa, têm do 

trabalho da Secom. Naturalmente, o destaque aos veículos e ao noticiário acabam por dar uma 

superexposição ao trabalho da Secom, quando na verdade por trás da riqueza do processo 

legislativo  exposta  no  noticiário  está  refletido  o  trabalho  competente  e,  muitas  vezes 

exaustivo, dos vários setores da Câmara.  A opção por substituir esse espaço na intranet – 

embora seja, na nossa avaliação, um equívoco – surge oportuna por revelar duas questões 

muito  relevantes  para  esse  projeto  de intervenção.   A primeira,  já  identificada acima,  da 

existência de uma indisposição que surge da competição por reconhecimento que envolve a 

Secom e  os  demais  setores  da  casa,  com vantagem para aquela  por  deter  os  veículos  de 

comunicação. A segunda questão, não menos importante, é que  os produtos e serviços da 

Secom  não  atendem  integralmente  às  demandas  de  alguns  setores.  Na  nossa  opinião,  a 

operacionalização da nova página irá demonstrar que a Secom é na verdade uma ferramenta e 

o noticiário e toda a programação que ela oferece uma vitrine não do setor de comunicações, 

mas de toda a casa. Seria importante que o projeto de parceria que envolveu minha presença 

na Consultoria desse prosseguimento para que a montagem dessa nova página da Consultoria 

otimizasse esse conceito e servisse para indicar como poderíamos aperfeiçoar nossos serviços 

(Secom).

Avaliação – O projeto de parceria já seria um sucesso pelo simples gesto da Secom 

em fortalecer a via de mão dupla, já que historicamente a contribuição sempre veio do lado da 

Consultoria  (até  pela  natureza  das  respectivas  atribuições).  Conhecendo mais  de  perto  os 

mecanismos de funcionamento do trabalho da Conle, percebi que uma das possibilidades mais 

ricas  de  interação  seria  o  acesso  ao  fluxo  de  demandas  dos  deputados  e  comissões  por 

trabalhos da Consultoria. Ali é possível antecipar as principais pautas dos próximos meses. 

Antecipação é uma palavra mágica no jornalismo. Outra possibilidade que pode ser mais bem 

explorada (reiterada em diversas entrevistas com consultores e jornalistas) é uma aproximação 

dos jornalistas que cobrem as comissões com os consultores que atuam junto às mesmas. Uma 

conclusão  importante  dessa  experiência,  é  que  um  objetivo  que  ainda  não  conseguimos 

cumprir adequadamente na Secom é mostrar  à população que a Câmara possui  um corpo 

técnico  altamente  qualificado  para  fundamentar  suas  decisões,  que  as  políticas  públicas 

definidas no Poder Legislativo apontam para interesse coletivo porque se produz informação e 

conhecimento dentro da Câmara. A impressão que se passa é que o Jornal Nacional faz uma 
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série de reportagens sobre o sistema penal e aí então é que os deputados são levados a votar as 

matérias de interesse. Não há dúvidas de que há uma  agenda setting  por parte da mídia e 

vários autores já demonstraram isso, mas o processo legislativo vai  muito, mas muito mais 

além disso.

Ao longo do tempo, uma mudança cultural nos dois setores vem se desenvolvendo no 

sentido de  uma maior  cooperação.  A minha presença  na Consultoria  nesses  nove  meses, 

certamente, contribuiu um pouco para isso. Além da direção da Consultoria, fui demandado 

pela Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento – Aslegis, para a qual fiz a 

ponte com a Revista da Casa, com a Rádio Câmara, com a Assessoria de Imprensa e com a 

Agência  Câmara,  especialmente  nos  debates  temáticos  que  promove  (alguns  foram 

transmitidos ao vivo pela Rádio e outros foram divulgados na Agência).  Tendo passado por 

vários  setores  da  Câmara  –  Jornal,  Agência,  Presidência,  Coordenação  de  Jornalismo, 

Conselho de Ética, Curso de Pós Graduação do Cefor (e vários outros cursos) – a experiência 

na Consultoria, sem dúvidas, serviu para ampliar minha percepção da Câmara e do seu papel 

institucional  dentro  da  democracia  brasileira.  Esse  é  outro  resultado  do  projeto  de 

aproximação.    
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2.4 – REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA

2.4.1 – RESUMOS

2.4.1.1 – COMUNICAÇÃO NO LEGISLATIVO

2.4.1.1.1 – COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Jornalismo e Interesse Público
Luiz Martins da Silva

In:  SEABRA,  Roberto  e  SOUSA,  Vivaldo  (orgs.).  Jornalismo  Político  –  Teoria,  
História e Técnicas. Editora Record (2006).

O autor tenta estabelecer a complementaridade entre dois gêneros de jornalismo: o 

investigativo e o institucional.  Os conceitos de denunciação e anunciação,  que remetem a 

essas duas modalidades, seriam duas faces de uma mesma moeda, cujo lastro é dado pelo 

interesse público. E aí o autor desenvolve a questão central de sua análise: o que é interesse 

público? A resposta  desemboca num outro conceito,  fundamental  para a  compreensão do 

objeto da presente monografia: a comunicação pública.

Jornalismo  e  interesse  público  são,  ao  mesmo  tempo,  dois  conceitos  difusos  e 

correlacionados.  O  conceito  mais  simples  para  jornalismo  é  de  que  é  igual  à  denúncia 

publicada.  Embora muitos defendam a tese de que anúncio é para publicitários,  é preciso 

admitir  que também um anúncio  de assunto  de interesse público seja  também notícia.  A 

aferição do critério de  publicabilidade seria, portanto, o interesse público. O que remete a 

outra constatação importante. A comunicação pública não é uma prática necessariamente sob 

o abrigo de órgãos estatais.

Para responder o que é interesse público, Luiz Martins apresenta algumas características que 

embasam  os  critérios  de  noticiabilidade,  ou  valor-notícia,  para  o  jornalismo:  ineditismo, 

impacto e singularidade.  Ao lado disso, quanto mais oculto está um fato a ser denunciado, 

mais  ele  está  sobrecarregado  de valor-notícia.  A mídia  é,  pelo  papel  que desempenha de 
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revelar o que está oculto, um espaço público para o debate e a polêmica – uma tribuna. Além 

da singularidade, também servem para atribuir valor-notícia os fatos que afetem o interesse 

coletivo.

O  autor  faz  explicitamente  uma  relação  da  imprensa  como  um  parlamento  ad-hoc  da 

sociedade civil, que funciona como uma espécie de auditagem dos temas que são agendados 

para o debate,  ao lado de outros campos da sociedade.  A esfera pública é  um espaço de 

mediação (da produção de sentido) e de midiação (o enquadramento dos temas pelos meios de 

comunicação).  Os veículos de comunicação seriam, portanto,  uma das  áreas  públicas que 

servem para agendar.

O jornalismo cumpre papel de traduzir  temas para que as pessoas possam formar juízo e 

deliberar  na  esfera  do  espaço  público  –  o  Estado.  Para  isso,  os  assuntos  precisam  ser 

mediados  socialmente  e  midiatizado.  O problema  é  que  os  aspectos  da denúncia  (notícia 

oculta)  e  do  apelo  midiático  (o  improvável,  o  inédito)  pesam  sobre  os  critérios  de 

noticiabilidade em detrimento da informação de interesse público. Sobre esse aspecto, o autor 

faz a diferenciação entre interesse do público (comercial) e interesse público (institucional). 

Atentos a isso, os movimentos sociais e as assessorias de imprensa institucionais lançam mão 

dos factóides, tecnicamente chamados de meta-fatos, como estratégia de agendamento, para 

atribuir valor-notícia a um assunto de interesse coletivo. Como não há espaço para todos é 

preciso  hierarquizar.  Dos  inúmeros  atores  sociais  produzindo  fatos  de  interesse  público, 

apenas uma pequena parcela será contemplada pela imprensa. 

Mas  há  alternativas  de  agendamento,  como as  novelas,  que  já  foram usadas  para 

merchandising  social  (ex.:  a  ONG  SOS  Crianças  usou  a  novela  Explode  Coração para 

denunciar a exploração sexual de crianças).  Nem sempre o agendamento encontra melhor 

abrigo na imprensa, que, por suas características, despertam interesse público fugaz, numa 

espécie de vertigem processual. Mesmo campanhas com evidente alcance social não recebem 

o mesmo esforço investigativo do jornalismo.

Aí surge uma nova questão: seria a comunicação pública uma especialização? Martins 

Silva descarta o conceito de civic journalism norte-americano,  para ele mais um movimento 

que um gênero. No Brasil, o setor público é grande empregador de comunicadores, cada vez 

mais usados nas estratégias de gestão pública. Emissoras de comunicação estatal (TV Cultura, 
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Radiobrás  e  Rede  Minas)  publicaram manuais  de  redação  com instruções  de  como seus 

profissionais devem praticar “jornalismo público”. O que remete à necessidade de diferenciar 

estatal de público. A Agência de Notícias dos Direitos da Infância – Andi é apenas uma dos 

exemplos de organizações não-governamentais que praticam o jornalismo público. O autor 

distingue então um jornalismo lobista de interesses privados com a produção sistemática de 

informações em defesa de causas sociais e públicas (advocacy).

Para responder se um jornalista da Secom do Senado é jornalista, o autor propõe que a 

“prova dos nove” seja dada pelo cidadão (usuário): ele julgará se o produto terá interesse e 

utilidade. Há três categorias de interesse público: 1 – uma relacionada à natureza intrínseca da 

República (res publica)  que é a  obrigação de o Estado dar  publicidade a  todos seus atos 

(presta contas dos gastos; apela para o bem-comum; e proclama valores); 2 – conjunto de 

informações  de  interesse  da  coletividade  produzidas  pelo  Estado,  governo,  mercado, 

sociedade; 3 – informações de consumo, que atendem o desejo de saber (apelativo, midiático). 

O autor conclui que, do ponto de vista do usuário final, se a informação for correta e útil, 

tanto faz se é produto do “jornalismo de boa notícia” ou “jornalismo fiscal”. E acrescenta: “o 

jornalismo do setor público é uma realidade consolidada”.

Para Martins Silva, a antinomia “jornalista investigativo” e “jornalista institucional” 

torna-se mais leve quando este trabalha para órgãos ou sistemas públicos de comunicação, 

como aparatos de informação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Para estes, a 

comunicação pública é uma acepção legitimadora de sua atuação. A questão colocada aí é 

“quem paga?”. Um exemplo sempre lembrado de comunicação pública pura é o da  British 
Broadcasting Corporation – BBC, paga com imposto específico que os ingleses arcam para 

dispor de um canal isento de influência do governo e do poder econômico. Outro exemplo é o 

da  Public  Broadcasting  Service  –  PBS  norte-americano,  financiado  por  contribuições 

voluntárias dos cidadãos. 

No  caso  brasileiro,  o  autor  propõe  que  se  estabeleçam  diversas  categorias  de 

comunicação  pública,  até  porque,  mesmo  as  emissoras  privadas  são  concessionárias  de 

serviço público e efetivamente sob muitos aspectos prestam serviço público (embora não haja 

prestação  de  contas  disso).  Silva  lembra  que  a  Constituição  contemple,  no  campo  da 

radiodifusão, a complementaridade dos sistemas privado, estatal e público, mas este último 
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não foi, e talvez jamais seja, regulamentado.

O autor, no entanto, considera essas falsas dicotomias. Para a sociedade, a boa atuação 

dos jornalistas institucionais e investigativos representa um ganho. Toma como exemplo a 

cobertura  do  Congresso  feita  pelas  duas  categorias,  em  que  se  pode  perceber  áreas  de 

opacidade em ambos lados. Uma não dá visibilidade ao conteúdo do processo legislativo, a 

outra não lançaria luzes sobre fatos escondidos que precisam ser denunciados. E conclui que 

“o melhor seria então deixar cada lado no melhor de seus desempenhos e especialidades”. A 

comunicação pública seria, então, uma via de duas mãos que contribuem para a vitalidade da 

democracia.

Participação Popular nas Decisões Legislativas
Luiz Henrique Vogel

Estudo da Consultoria Legislativa (maio/2004)

Ao comentar a experiência da Comissão de Legislação Participativa - CLP, o autor 

insere os meios de comunicação na estratégia do Poder Legislativo de estreitar os canais de 

participação do cidadão no processo decisório. A CLP foi criada pela Câmara dos Deputados 

em maio de 2001, com o objetivo de servir de instrumento para o exercício da iniciativa 

popular  de  proposta  legislativa,  prevista  no  art.  61  da  Constituição  Federal.  Depois  da 

Câmara,  também  criaram  suas  próprias  CLP  as  assembléias  estaduais  do  Amazonas, 

Maranhão,  Mato  Grosso  do  Sul,  Paraíba,  Rio  Grande  do  Norte,  Santa  Catarina,  Goiás, 

Pernambuco e São Paulo; e outras 22 câmaras municipais.

As iniciativas  expressam a conscientização dos legislativos  da necessidade de estreitar  os 

laços dos representantes com a população que os elegeu. Entre as medidas mais avançadas 

criadas para estreitar os laços com os cidadãos, o autor menciona a criação de tvs legislativas 

com sinal a cabo, ouvidoria por meio de telefone 0800 e acompanhamento de tramitação das 

proposições por meio da internet. 

Uma peculiaridade do Congresso Nacional após a promulgação da Constituição de 

1988 foi a crescente preocupação com o maior envolvimento cívico dos cidadãos no processo 

de  elaboração  legislativa.  Inclui  entre  os  instrumentos  criados  os  meios  de  comunicação 
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próprios de ambas as casas – TV, Rádio e Jornal, além dos próprios portais pelos quais é 

possível ao cidadão acompanhar o trabalho parlamentar na rede mundial de computadores. 

Reflexões sobre um novo papel para a Comunicação no Serviço Público Brasileiro.

William França

Palestra  proferida  no  6º  Congresso  Brasileiro  de  Comunicação  Pública  (13/9/06). 

Câmara dos Deputados.

O diretor da Secom, Willian França, explica que um dos princípios que norteiam a 

atuação da Secom é tratar a informação como um bem público e, como tal, o acesso a ela é 

um  direito.  Dessa  forma,  compete  à  Secretaria  de  Comunicação  contribuir  para  dar 

transparência ao trabalho legislativo da Câmara. Ele lembra o art.  5º  da CF que trata dos 

Direitos Individuais, que, em seu inciso 33, afirma que todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo em geral.

Informar a opinião pública a respeito das atividades da Câmara dos Deputados é uma 

determinação expressa por Ato da Mesa há 35 anos. A atual estrutura da Secom, que surge da 

criação da TV Câmara em 1998, é ainda mais recente e explica porque muitos conceitos ainda 

estão sendo construídos.

Esse  complexo é  dividido em duas  grandes áreas:  Coordenação de Jornalismo e a 

Coordenação  de  Comunicação  Institucional.  A  estrutura  conta  com  280  profissionais 

concursados, especialmente jornalistas, relações públicas, publicitários e fotógrafos.

Se valendo do que estabelece o Manual de Redação da Secom, traça uma distinção da 

comunicação  pública,  voltada  para  o  interesse  público  (bem comum);  e  da  comunicação 

privada,  voltada  para  o  interesse  do  público  (entretenimento).  Destaca,  nesse  aspecto,  o 

princípio da complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal, consagrado na 

Constituição em seu artigo 233.

Segundo França,  os critérios editorias são definidos por Ato da Mesa e por regras 

estabelecidas no Manual de Redação, que ele espera venham a ser formalizadas por outro ato 

mais abrangente.O princípio, sublinha ele, é que o que for notícia de interesse público terá 

cobertura dos veículos da Secom.
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França  faz  ainda  uma  reflexão  sobre  os  parâmetros  de  atuação  dos  jornalistas 

legislativos,  categoria  estabelecida  por  uma  comunidade  virtual  de  jornalistas.  Para 

estabelecer o código de ética do jornalismo legislativo, França remete a questão: quem é o 

cliente e quem é o patrão no jornalismo público. Para ele é a dona de casa, o cidadão comum, 

e não o deputado ou a Instituição. A resposta que transborda para uma questão crucial – será 

que há ameaça ao processo de se fazer da comunicação da Câmara verdadeiramente uma 

comunicação pública? Ele acha que só com uma ruptura seria possível reverter esse processo.

Conclui lançando luz sobre os desafios do futuro, como o advento da TV Digital, que 

poderá ampliar os canais de interatividade e resultará na união das emissoras públicas num 

único sinal. Ela também exigirá um novo marco regulatório, já em análise pelos consultores 

da casa (cita nominalmente a consultora Beth Veloso).

Manual de Redação da Secom
Ademir Malavazi (org.)

Centro de Documentação da Câmara dos Deputados (2004)

Na abertura do manual, o então diretor da Secom (2003-2004), Márcio Araújo, explica 

que os princípios éticos, valores e a conduta dos profissionais da Secretaria de Comunicação 

não devem diferir, na essência, daqueles consagrados nos códigos gerais que regem o trabalho 

dos profissionais da área. Segundo ele, a ética da imprensa tem sido essencial para assegurar o 

direito à informação e assumiu papel constitutivo da própria democracia.  Ele lembra que as 

atividades da Secom também são reguladas pelo Regimento Interno e demais instrumentos 

normativos  da  Instituição.  Deriva  daí  a  primeira  razão  da  existência  deste  Manual:  a 

necessidade de compatibilizar os preceitos válidos para toda a imprensa com a especificidade 

institucional dos órgãos de comunicação da Câmara. Isso significa que o Manual deve indicar 

os  caminhos  do  equilíbrio  entre  o  critério  jornalístico  e  o  critério  político,  de  modo  a 

assegurar eqüidade na cobertura da atuação dos Deputados. 

Uma regra fundamental num ambiente eminentemente político é que a visão subjetiva 

do  profissional  da  Secom  não  deve  contaminar  seu  relato  dos  fatos.  Seu  vínculo  de 

subordinação é com o interesse público e não com interesses setoriais. Nessa independência 
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se assentam os alicerces da credibilidade e da confiança entre o profissional de comunicação e 

o público. 

Transparência  -  O  organizador  do  Manual,  Ademir  Malavazi,  estabelece  que  a 

principal atribuição da Secom é contribuir para dar transparência ao trabalho legislativo da 

Câmara  dos  Deputados,  informando  a  população  sobre  o  que  se  passa  na  Casa.  Como 

conseqüência  dessa  missão,  o  trabalho  desenvolvido  pela  Secom  serve  de  instrumento 

essencial para: 1) que haja maior correspondência entre a imagem pública da Câmara e a 

realidade da atividade legislativa, sem as distorções derivadas de estereótipos e preconceitos; 

2) ao divulgar antecipadamente as atividades legislativas, contribuir para que os segmentos 

organizados da sociedade brasileira possam participar ativamente das decisões tomadas pelos 

parlamentares, fortalecendo o caráter democrático da tramitação das proposições pela Câmara 

e de sua ação fiscalizadora sobre o Executivo, tendo em vista o correto emprego dos recursos 

públicos; 3) que o cidadão seja prontamente atendido sempre que procurar informações na 

Casa, seja diretamente, seja por meio de serviços por correspondência (Carta-Cidadão), por 

telefone, pelo 0800 ou por e-mail.

No plano de imprensa, propriamente dito, são duas as suas missões básicas: 1) Dar 

divulgação  aos  trabalhos  legislativos  da  Câmara  dos  Deputados,  especialmente  aqueles 

relativos às atividades das comissões técnicas, que recebem escassa cobertura da mídia em 

geral, não obstante seja uma das instâncias mais importantes de produção da Casa; 2) Ser 

fonte de informação jornalística das atividades da Câmara. 

Princípios  básicos  -  O  profissional  de  comunicação  da  Secom  é  o  vetor  da 

informação: ele se coloca entre a fonte geradora da notícia e o público a que ela se destina. 

Não deve, em conseqüência, influir sobre o caráter da informação, sua qualidade intrínseca. 

Quando  isso  acontece,  o  jornalista  viola  o  direito  do  cidadão  de  ser  informado  livre  e 

corretamente sobre assuntos que lhe dizem respeito. Impõe-se, portanto, a busca da isenção no 

trabalho profissional. O critério de aferição da importância da notícia é sua conexão com o 

interesse público: ela será tão relevante quanto maior for o número de cidadãos a quem afetar 

nos aspectos econômico, social, político, cultural.

À Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados não compete tecer comentários sobre 

fatos que publica. A matéria-prima com que trabalha é a atividade legislativa da Casa e dos 
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parlamentares, sem adjetivos, sem juízos de valor. 

Comunicação pública - Com a massificação da Imprensa, altera-se a relação entre a 

fonte produtora da informação e o receptor:  o cidadão transforma-se em consumidor,  e o 

Jornalismo em produtor. A informação, em mercadoria. No Brasil, é importante notar que a 

imprensa vem cumprindo importante papel na consolidação das instituições democráticas e na 

correção  de  rumos  na  implementação  de  políticas  públicas.  Mas  –  também  é  forçoso 

reconhecê-lo –, não tem sido capaz de cumprir, sozinha, o papel de transmissora de toda a 

vasta  gama  de  informações  cuja  captação  é  essencial  para  o  exercício  dos  direitos  de 

cidadania.

A comunicação pública surge, assim, como resposta ao desafio de levar à população 

informações relevantes, mas que, por não possuírem a auréola da atratividade mercadológica, 

são relegadas a segundo plano pela chamada mídia de mercado. No que diz respeito à Câmara 

dos Deputados, a necessidade da comunicação pública é flagrante. As atividades legislativas 

substantivas  da  Casa  não  têm  merecido,  por  parte  da  imprensa,  a  devida  prioridade  de 

cobertura. Por tratarem de assuntos mais perenes, que afetam em profundidade praticamente 

todos os setores da vida nacional, essas atividades são, por natureza, complexas, mais áridas, 

de difícil  assimilação;  num paradoxo da comunicação,  exatamente  por  serem importantes 

deixam de  ser  retratadas  pela  mídia.  Os  veículos  de  comunicação  social  da  Câmara  dos 

Deputados cumprem, entre outras, a missão de ocupar esse nicho de difusão de informações 

que  permanecia  aberto.  Eles  pertencem à  categoria  de  comunicação  pública  por  estarem 

vinculados  à  instituição,  mas  principalmente  por  subordinarem seu  trabalho  cotidiano  ao 

conceito de público: aquilo que é do uso de todos.

A comunicação da Secom, em sintonia com a transparência e o caráter democrático da 

instituição Câmara dos Deputados,  é pública porque assume a responsabilidade de emitir, 

transmitir  e  receber  mensagens  da  sociedade  brasileira,  sempre  com  o  sentido  de 

responsabilidade social.

Interesse  público  -  Para  melhor  entendimento  do  caráter  desse  gênero  de 

comunicação,  é  preciso  estabelecer  distinção  entre  os  conceitos  de  interesse  público  e 

interesse do público. O interesse público encontra-se no domínio das questões permanentes do 

País, da sociedade brasileira, da cidadania. O interesse do público relaciona-se, muitas vezes, 
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a aspectos conjunturais dos vários setores de atividade, ao cotidiano, a assuntos passageiros 

que, por alguma razão, despertam as atenções e, não raro, paixões. Por exemplo, somente à 

luz das demandas populares por esse tipo de espetáculo se explica a existência de programas 

na  TV  comercial  com  baixo  nível  moral  e  estético.  Nesse  caso,  o  interesse  público  é 

absolutamente afrontado pelo interesse do público, já que o gosto pela exibição de aberrações 

conduz à  deterioração dos  valores  morais  e  culturais  que  são  a  argamassa  de  coesão  de 

qualquer grupo social. 

Pertencentes  à  categoria  de  comunicação  pública,  os  veículos  de  comunicação  da 

Câmara  dos  Deputados  assumem  a  responsabilidade  social  de  que  estão  investidos  na 

divulgação das atividades legislativas. Nessa medida, avaliam o interesse do público à luz do 

interesse público – vale dizer, dos interesses maiores do País, aqueles que têm o caráter da 

permanência. 

Jornalismo Legislativo: Após dez anos, um novo campo de estudo

Luiz Carlos Santana

Artigo do Observatório da Imprensa (2005).

Mestre em Comunicação Social  pela UnB e jornalista  da TV Senado, Luiz Carlos 

Santana  identifica indícios e fundamentação teórica suficientes para estabelecer o jornalismo 

legislativo como uma nova categoria no campo do jornalismo. Nota uma situação peculiar em 

relação às tvs legislativas, já que não se tratam de concessão pública, mas de uma exigência 

legal introduzida pela Lei de Cabodifusão, de 1995, que garante ao Senado, à Câmara dos 

Deputados, às assembléias estaduais e às câmaras municipais  canais  gratuitos nos pacotes 

básicos das operadoras de televisão a cabo. 

No  rastro  das  tvs  legislativas,  a  estrutura  de  comunicação  do  legislativo  ganhou 

emissoras  de  rádio,  agências  de  notícias  e  jornais  impressos.  Distinto  da  atividade  de 

assessoria  de  imprensa,  o  objetivo  dos  veículos  legislativos  de  comunicação  de  massa  – 

televisão, rádio, jornal impresso e agência – é informar diretamente ao cidadão sobre os fatos 

ocorridos no processo político-parlamentar,  utilizando as técnicas da produção jornalística, 

além de transmitir,  ao vivo, as reuniões públicas do plenário e das comissões, no caso da 
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televisão e do rádio.

A novidade é que, desta forma, a fonte – o Parlamento – não fica obrigatoriamente 

dependente da mediação da mídia tradicional, que tem seus próprios interesses comerciais e 

institucionais.  Somente  isso  já  estabeleceria  novos  parâmetros  para  a  análise  desta  nova 

maneira de interferência na construção da realidade social. Além disso, o público tem acesso a 

assuntos e fatos que, segundo critérios clássicos de noticiabilidade, não seriam notícia nos 

veículos comerciais.

Uma das características que norteiam a atividade é a exigência legal de se buscar o que 

na mídia tradicional é praticamente impossível: a objetividade na produção e na divulgação 

das  notícias,  e  a  obrigatoriedade  de  mostrar  todos  os  lados  envolvidos,  com  espaço  e 

tratamento igual a parlamentares e blocos partidários. Outra característica é o alto grau de 

especialização dos profissionais e a criação de rotinas específicas, principalmente em relação 

à natureza dos temas abordados. 

Santana conclui pela relevância do papel dos veículos de comunicação geridos pelo 

Poder Legislativo, como parte dos agentes que colaboram na construção da realidade social, 

oferecendo  ao  cidadão,  da  forma  mais  abrangente  possível,  o  que  acontece  no  âmbito 

parlamentar – sem o corte editorial da mídia tradicional. 

Political Communication in America 

Robert E. Denton Jr

Gary C. Woodward. 
In Communication in Congress (1985)

O trabalho examina as relações e padrões que explicam como o poder é transmitido e 

como o apoio legislativo é alcançado. Os autores fazem um panorama dos públicos interno e 

externo a quem os parlamentares dirigem sua comunicação. No plano interno, os públicos-

alvo  são  os  demais  colegas  e  autoridades  do  executivo,  na  busca  por  visibilidade  e 

reconhecimento.  No externo, os eleitores,  porque, como se diz cinicamente,  o primeiro (e 

mais importante) trabalho do congressista é se reeleger. Por isso, ainda que seja crescente o 

interesse dos parlamentares em questões nacionais, poucos dos 535 membros do Congresso 
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podem se dar ao luxo de ignorar as questões locais de sua base eleitoral. 

O Congresso é uma instituição complexa,  que tem duas funções básicas: legislar e 

fiscalizar o governo. Suas comissões técnicas são a fonte primária da retórica e do trabalho 

legislativo. Nelas se discutem propostas de lei e políticas públicas em audiências que instruem 

suas lideranças e ajudam a formar opinião pública em torno de suas decisões. Deputados e 

senadores desejam assumir o comando de tais comissões e, conseqüentemente, do poder de 

barrar  ou  aprovar  projetos  como  forma  de  atuação  legislativa  e  barganha  política.  A 

especialização, que o parlamentar desenvolve no trabalho das comissões, é a oportunidade de 

fazer parte do restrito grupo dos que têm voz nas decisões nacionais mais importantes.

Para influenciar as decisões de políticas públicas, os parlamentares têm acesso a cota 

de  correspondência,  amplo  acesso  a  estúdios  de  rádio  e  tv  pagos  com dinheiro  público, 

pessoal  técnico  qualificado  a  dar  assessoria  em  qualquer  assunto  em  discussão,  palcos 

privilegiados para discursar,  oportunidades  de contatos com toda variedade de lideranças, 

empresários e instituições que lidam com o governo. Além disso, têm um pronto acesso à 

mídia nacional. Neste aspecto, porém, o Congresso é cheio de contradições. Enquanto a mídia 

nacional quase não enfoca os parlamentares individualmente em seu noticiário, a mídia local 

estabelece estreitas relações com os representantes de suas bases geográficas.

O padrão do noticiário nacional favorece o chefe do Executivo e algumas lideranças 

do Congresso. O pluralismo da ação do Congresso vai contra o condicionamento do noticiário 

de  identificar  o  entrevistado  com pontos  de  vista.  Seria  inviável  dar  cobertura  de  toda  a 

diversidade do Congresso, que passa então a ser focado de forma institucional. Assim é mais 

fácil ser alvo de críticas. A logística do noticiário favorece os presidentes de comissões, as 

lideranças  partidárias  e  os  deputados  independentes,  em detrimento  do  Congresso.  Sobra 

pouco espaço para quem não tem posição central.

Outro problema de comunicação do Legislativo é inerente à sua função reativa, fruto 

da hegemonia do Executivo. Para o público, o Executivo aparece como o sujeito de ações 

propositivas,  que vão resolver os problemas do cidadão,  e o Legislativo a instituição que 

dificulta  a  implementação  de  tais  políticas.  O  cidadão  mediano  não  tem  discernimento 

suficiente para compreender o papel de mediação que é o essencial do trabalho do legislador. 

Os autores notam a crescente independência do mandato parlamentar  dos partidos, 

reforçando a importância de se trabalhar a reputação pessoal para o sucesso do mandato. 
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Redes de Comunicação - O estudo identifica quatro canais internos e quatro canais 

externos de comunicação nas redes que se formam no Congresso. 

Canais Internos:
Parlamentar com funcionário  – Há duas funções típicas em que os funcionários se 

dividem: política e legislativa. O primeiro cuida do atendimento às demandas do eleitor. O 

segundo  prepara  projetos,  aconselha  nas  votações  e  nas  comissões.  Algumas  atividades 

exigem  maior  contato  com  o  parlamentar,  como  preparar  discursos  e  projetos  mais 

importantes,  artigos  para  revistas  e  emendas  ao  orçamento;  outras  não,  como  cuidar  da 

correspondência rotineira, fazer pesquisa de opinião. Anota o estudo de que há pouco espaço 

para  ações  próprias  divergentes  do  parlamentar  e  que  há  uma  frustração  implícita  numa 

atividade que obriga o profissional estar sempre na sombra do político. 

Parlamentar com parlamentar – Um corpo deliberativo como o Congresso sempre 

funciona com dois níveis de debate/convencimento: um público, nas reuniões de comissão ou 

no plenário; outro privado, levado a cabo nos inúmeros ambientes reservados existentes no 

prédio  do  Congresso.  Em  que  pesem  as  inúmeras  fontes  de  convencimento  dos  grupos 

interessados  em influenciar  as  decisões,  o  parlamentar  vota  muitas  vezes  de  acordo  com 

opinião dos colegas.  Como membros  da mesma instituição, criam valores comuns que os 

aproximam. Essa cumplicidade é reforçada pela importância no processo legislativo do papel 

da negociação, que faz com que os parlamentares dependam uns dos outros para aprovar suas 

propostas. Esse comportamento reduz o nível dos conflitos e exige tolerância. A comunicação 

interpessoal é grandemente reservada de forma a ampliar os instrumentos de negociação e 

convencimento.

Parlamentar com repórter (off the record) – O estudo classifica de interdependência 

especial  a  relação  entre  repórteres  e  os  parlamentares.  Ela  é  conseqüência  da 

profissionalização da reportagem política e da crescente dependência  dos congressistas de 

uma cobertura favorável para sua reeleição. Essa cumplicidade é benéfica para os dois lados: 

o  parlamentar  ganha  visibilidade  e  o  repórter  informações  exclusivas.  O  parlamentar  é 

alertado sobre notícias negativas e o repórter não é furado pelo concorrente.  Anota que a 

imprensa regional cultiva mais a relação com os representantes da sua base geográfica. A 

mídia nacional se restringe às lideranças políticas. Embora haja muita desconfiança, a maioria 

dos congressistas acredita que é necessário cultivar essa relação. “Pior que uma cobertura 
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desfavorável é não ter cobertura alguma”.

Parlamentar com assessores parlamentares e lobistas – As redes de relações que o 

parlamentar  estabelece  com  agentes  do  Executivo  (secretários  e  ministros)  servem  para 

resolver problemas dos eleitores ou suporte nas votações de projetos de ambas as partes. Os 

membros  do  Executivo  são  responsivos  aos  congressistas  por  causa  do  poder  destes  de 

fiscalizar suas ações e controlar despesas. Um dos recursos usados pelos grupos de interesse é 

o de contratar diretamente o parlamentar para exercer a atividade de lobista, já que ele tem 

muito mais acesso aos seus pares. O pesquisador acredita, no entanto, que o poder do lobby é 

geralmente  superestimado.  De  uma  perspectiva  da  comunicação,  o  Congresso  é 

essencialmente o espaço para a persuasão. O balanço dos interesses em ação no Legislativo 

deve ser, de fato, tão equilibrado que é razoável supor que se anulem e os deputados acabem 

tomando decisões justas.

Canais Externos

Parlamentar com eleitor  – para o eleitor, a política é um processo para se resolver 

problemas e distribuir recursos. A maior parte do trabalho do parlamentar consiste em abrir 

caminho entre os seus eleitores e a enorme máquina burocrática federal. A maior parte do 

contato  é  impessoal,  através  de  correspondência  ou  telefonemas  feitos  pelo  pessoal  do 

gabinete.  Apesar disso,  os políticos  reconhecem que a  melhor forma de comunicação é  a 

pessoal, o olho no olho do eleitor.  

Parlamentar  com a imprensa  (por sua atribuição) – o estudo lembra as teorias  de 

agenda setting,  segundo a qual a imprensa condiciona a agenda legislativa através de sua 

cobertura  (midiacracia).  A  relação  entre  as  assessorias  de  imprensa  e  a  mídia  converge, 

quando abastece o noticiário com um conteúdo que a reportagem não dá conta, e divergem no 

que diz respeito ao valor da notícia. Paras os assessores de imprensa divulgar o consenso é 

bom, dar publicidade à controvérsia é ruim. Para os jornalistas, embora o consenso não seja 

ruim, não é notícia. Para estes, publicar a controvérsia é a essência da notícia. Os eventos são 

noticiados  de  forma capsular,  descontextualizados.  A natureza  do processo de tomada de 

decisões  no  Legislativo  leva  a  pouca  empatia  e  à  incompreensão  acerca  da  eficiência  da 

instituição. Por ter uma cobertura mais impessoal, o Congresso é mais sujeito a ataques. As 

notas para imprensa são instrumento chave da comunicação dos parlamentares com a mídia. 
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As gravações de entrevistas nos estúdios disponibilizados pelo Congresso aos parlamentares 

servem de release eletrônico. 

Parlamentar com a mídia e o público (audiências e CPI) – O trabalho substantivo do 

Congresso  acontece  nas  comissões  e  por  isso  são  os  mais  importantes  palcos  para  dar 

visibilidade ao parlamentar. Assim como as comissões técnicas, as comissões de inquérito são 

bem usadas na busca de notoriedade, uma vez que conseguem se identificar mais diretamente 

a um discurso/causa ou criar ambiente de conflito que tem grande valor de notícia para a 

imprensa.    

Parlamentar com o público (discurso) - O discurso parlamentar alcança o público em 

dois  momentos.  No  plenário  e  nos  palanques  em seu  distrito  eleitoral.  Eles  permitem  o 

parlamentar  posicionar-se  politicamente  sobre  um  tema  de  interesse  geral  ou  questão 

específica em votação. Um bom discurso pode servir para consolidar liderança ou confiança 

dos  colegas.  Os  discursos  de plenário  ganharam maior  importância  com o advento  da tv 

Câmara, transmitida nacionalmente pela rede de tv a cabo. 

TV Legislativa  – A TV da Câmara dos Deputados veio atender à necessidade de 

competir  com  outras  instituições  nacionais  por  acesso  à  mídia.  É  impossível  exagerar  a 

importância  que  a  radiodifusão  pública  teria.  A  mudança  tem  sido  notável.  Apesar  de 

reconhecerem  a  vantagem  da  mídia  impressa  na  cobertura  substantiva,  os  radiodifusores 

reconhecem o fato de que a tv presta um serviço fundamental na vida nacional, como uma 

forma de tornar fascinante o drama político. Serve para contrabalançar a vantagem que os 

líderes e o presidente têm de espaço na mídia. A maioria das assembléias nacionais do mundo 

permite algum tipo de radiodifusão do processo legislativo.  Alguns poucos estados norte-

americanos e a Casa dos Comuns da Inglaterra resolveram proibir. Na Inglaterra, levou-se em 

conta que os parlamentares,  como membros do gabinete, são freqüentemente confrontados 

pela oposição no parlamento. 

O problema é que a transmissão integral  dos debates não tem apelo comercial  e é 

difícil de se editar num resumo rápido. O momento de maior interesse na transmissão foi 

quando um parlamentar foi cassado por corrupção.

A cobertura da tv da Câmara dos Deputados começou em 1979 após grande debate 

sobre seus efeitos. O sistema de transmissão é uma mistura de acesso público com controle 
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interno.  As  emissoras  têm liberdade  de  uso  do  material  produzido,  mas  as  câmeras  são 

controladas pela Casa (elas nunca mostram um parlamentar dormindo durante o discurso do 

colega). O único canal que faz uso extensivo do material é o C-SPAN, um serviço de cabo 

que  alcança  1200  emissoras  de  tv  paga  em  todo  o  país,  que  alcançam  16  milhões  de 

espectadores.

Pesquisas indicam que o C-SPAN ganhou audiência cativa. Numa região do Leste, 8% 

dos  espectadores  assistiram  o  canal  por  mais  de  30  minutos  numa  semana.  Os  próprios 

congressistas notaram aumento de sua visibilidade.

Argumentos a favor: decisões públicas devem ser precedidas de debates públicos; os 

méritos e os defeitos do Legislativos devem ser expostos; a cobertura da mídia privada é 

inadequada e insuficiente; uma maior audiência levaria os parlamentares a perderem menos 

tempo  com  trabalho  improdutivo;  contrabalança  o  excessivo  poder  das  lideranças  e  do 

executivo  em  relação  aos  representantes  individualmente;  combina  com  o  exercício  do 

contraditório típico da atividade legislativa por ser naturalmente dramático; a cobertura da 

mídia  impressa  não  consegue  captar  o  clima  dos  debates;  a  difusão  estimula  o 

aperfeiçoamento do discurso parlamentar.

Argumentos contra: as legislaturas são palco de trabalho e não de interpretação. O 

eleitor  deve  julgar  o  parlamento  pelo  resultado  final  e  não  pela  liturgia  do  processo 

legislativo, inacessível para o senso comum; a cobertura integral é inassistível, uma edição 

impossível  de  não  ser  subjetiva;  a  edição  tenderia  para  o  espetacular  em detrimento  da 

prudência e sabedoria, qualidades que se espera do legislador; as reformas precisam de um 

processo lento e cuidadoso, a radiodifusão exige uma abordagem superficial que prejudica 

esse critério; nada impedirá que as celebridades e os espertos dominem esse meio; o público 

não está consciente dos complexos mecanismos inerentes ao processo legislativo e podem 

julgá-lo pouco sério; a decisão de abrir a transmissão será irreversível; a transmissão aumenta 

a pressão para os parlamentares serem ouvidos e vistos em detrimento de suas atividades nas 

comissões e junto aos seus eleitores; altera a natureza da relação do parlamentar entre os seus 

pares, já que cada um passa a falar em primeiro lugar para a audiência; a tv não é adequada 

para lidar  com os produtos  invisíveis  do processo legislativo:  idéias e  soluções;  qualquer 

conflito  intenso  colocado  no  ar,  torna  mais  difícil  produzir  compromissos,  já  que  o 
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parlamentar não terá oportunidade de mudar de opinião em público.

Os autores concluem que o Congresso continuará a competir com a proliferação da 

cobertura de rádio e tv dada às diversas instituições políticas da sociedade. Ainda que altere a 

natureza do processo legislativo, é pouco provável que os novos mecanismos de comunicação 

sejam revertidos. O Congresso continua como o arquétipo da variedade de discursos políticos. 

Nenhuma  instituição  em  Washington  tem  a  variedade  e  amplitude  da  necessidade  de 

publicidade constante acerca do seu trabalho. A tv continuará sendo uma matriz importante 

dessa comunicação. O Congresso continuará a agir como uma fonte de influência em quase 

todos os outros aspectos da comunicação política norte-americana.   
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2.4.1.1.2 – COBERTURA DA MÍDIA PRIVADA

PR on the Hill: The Evolution of Congressional Press Operations
Timothy E. Cook

In: “Congressional Politics”, de Christopher J. Deering. The Dorsey Press (1989).

Na era em que a cobertura da tv se tornou o nome do jogo nas campanhas políticas, 

muitos analistas apontam para uma preocupação crescente com a publicidade que permeia o 

Congresso  e  questionam  se  as  conseqüências  não  seriam  negativas.  Alguns  autores 

consideram que a mídia, em particular a televisão, contribui para a fragmentação do poder no 

interior  do  Congresso,  e  para  sua  incapacidade  de  oferecer  lideranças  políticas.  Eles 

argumentam que com a expansão do noticiário de tv nos anos 70, a mídia passou a dar mais 

atenção aos parlamentares individualmente em detrimento da instituição. Qualquer membro 

pode ter cobertura nacional e obter reconhecimento. Com todos perseguindo visibilidade e 

diante da onipresença da mídia,  reduz-se o incentivo ao esforço para cumprir  o papel  de 

formular políticas públicas.

O pessoal de apoio dos parlamentares cresceu muito, permitindo que eles dedicassem 

mais  tempo  perseguindo  atenção  da  mídia,  especialmente  com o  apoio  de  assessores  de 

imprensa,  profissionais  cada  vez  mais  comuns  em qualquer  gabinete.  Também cresceu  o 

número de correspondentes dando cobertura no Congresso e a importância da mídia eletrônica 

nas campanhas. Mas o mais importante, anota o autor, foi o acesso às imagens do plenário 

com a implantação das câmeras de tv na Câmara (1979) e no Senado (1986).

Apesar disso tudo, o autor relativiza o impacto dessas mudanças no funcionamento do 

Congresso,  já que os parlamentares na verdade não controlam totalmente sua aparição na 

mídia, seja local ou nacional. O parlamentar comum nem tem muita atenção da mídia, que 

mira sua cobertura em função dos fatos que julga serem importantes. Em conseqüência, os 

parlamentares continuam buscando atenção no nível local, em especial nos jornais impressos.

Para obter cobertura da mídia eletrônica, a atividade do parlamentar é submetida a 

critérios  editoriais  que  separam o  que  possui  ou  não  valor  de  notícia,  entre  eles:  1  –  o 

previsível, estar onde se espera que as coisas aconteçam antes que elas aconteçam; 2 – buscar 
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fontes autorizadas (especialistas, lideranças) e reconhecidas pelo público como tal.

A maneira mais fácil de rotinizar o trabalho em Washington é cobrir o presidente da 

República.  Espera-se  que  ele  produza  notícias  diariamente  e,  para  a  mídia,  colocar  um 

personagem familiar  no  ar  todos  os  dias  é  vital  para  contar  histórias.  Isso  fez  com que 

diminuísse a cobertura do Congresso. Como é um corpo bem mais complexo que o Executivo, 

onde é mais claro quem é o ator principal e qual a história do dia, o Congresso não tem a 

mesmo tipo de atenção. A cobertura então é feita mais por assunto, que pelos personagens ou 

a instituição em si.  Por outro lado, o Congresso é atraente porque suas fontes são bastante 

acessíveis  aos  jornalistas,  o  que  garante  sempre  a  perspectiva  do  Congresso  em  todas 

histórias.

Os repórteres decidem quem é fonte no Congresso baseado em critérios. O primeiro 

presume que os senadores, como são em menor número (100 x 435) são individualmente mais 

importantes. Também miram nos líderes partidários e nos presidentes de comissão. O autor 

sublinha,  no  entanto,  o  crescimento  da  aparição  dos  deputados  na  mídia,  numa  curva 

ascendente – de 25% dos deputados citados na mídia eletrônica pelo menos uma vez no ano 

em 69, saltou para cerca de 50% no início dos anos 80. Os senadores permaneceram nesse 

período com percentuais  próximos  de  90%.  Apesar  disso,  metade  da  cobertura  dada  aos 

senadores foi para 10% de seus membros. Ou seja, as atividades da maioria dos congressistas 

não são divulgadas na mídia nacional.

Em  compensação,  para  os  congressistas  e  seus  assessores  de  imprensa  a  mídia 

nacional  tem pouca  importância  para  seu  principal  objetivo:  a  reeleição.  “Ninguém lê  o 

Washington Post ou o The New York Times no meu distrito”, dizem.  A mídia local cumpre 

melhor  esse  papel.  Apesar  disso,  reconhecem  o  poder  da  mídia  nacional  de  conferir 

reconhecimento/notoriedade  junto  às  demais  autoridades,  o  que  ajuda  a  influenciar  as 

decisões de políticas públicas, que, em última instância, confere resultados eleitorais. Sem 

poder acompanhar tudo que se passa sobre os assuntos em discussão, o noticiário acaba sendo 

uma fonte importante para os parlamentares se informarem. 

A  mídia  afeta  o  processo  legislativo  de  três  formas:  1  –  ela  pode  determinar  a 

proeminência de um assunto e, uma vez que os parlamentares buscam atuar em questões que 

possam  render  mais  resultados  com menores  custos  de  conflito,  colocá-lo  na  agenda  de 
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decisões; 2 – a mídia pode determinar como uma questão será compreendida e assim apontar 

para que lado a decisão irá pender; 3 – a mídia pode impulsionar a influência pessoal de 

alguém no debate sobre determinado assunto e assim privilegiar sua opinião na questão. Para 

se  tornarem  autoridades  reconhecidas  em  determinadas  questões,  os  parlamentares  antes 

buscam conquistar reputação junto a jornalistas, que se traduzirá em influência. 

Em dois  casos  analisados,  onde a  habilidade  de  parlamentares  usarem o poder  da 

mídia os colocou como lideranças reconhecidas, o autor conclui que as estratégias de mídia 

podem ser estreitamente vinculadas a estratégias legislativas. Longe de ser um obstáculo ao 

fazer legislativo, anota o autor, a mídia pode ser um complemento.

Mídia Nacional – O dilema de precisar dar visibilidade às suas propostas para tornar o 

mandato mais efetivo e a tendência de a mídia nacional o ignorar coloca duas opções para o 

parlamentar.  Ou  foca  seus  esforços  exclusivamente  na  imprensa  regional  ou  faz  um 

sofisticado trabalho de marketing para atrair o interesse dos repórteres dos grandes veículos 

nacionais. A assessoria de imprensa deve buscar intensamente conquistar a credibilidade que 

fará os repórteres mais receptivos ao parlamentar. Torná-lo um produto de confiança. Mas 

para isso ele não deve buscar atenção até que esteja preparado verdadeiramente para ser uma 

fonte  confiável  sobre  determinado  assunto,  sob  pena  de  perder  definitivamente  a 

credibilidade. Pode ser muito útil a presidência de uma subcomissão de um tema específico. 

Ter um assunto para atacar, ter posição de liderança numa comissão ou subcomissão e ter uma 

boa presença no vídeo são requisitos que permitem ao parlamentar conquistar espaço na mídia 

nacional. Uma vez conquistada a credencial de fonte, essa posição se auto-reforça, já que o 

parlamentar  se torna fonte habitual sobre determinado tema. Isso,  por sua vez, estimula a 

especialização (por isso a importância de se escolher bem a questão que vai se trabalhar no 

mandato).   

Mídia Regional – Ao contrário do que acontece no plano nacional, para o distrito que 

representa,  o  parlamentar  é  uma fonte  importante  de  informações  sobre  as  atividades  do 

Congresso  que  interessam  os  eleitores.  Não  por  acaso,  a  mídia  local  são  os  principais 

consumidores  dos  produtos  do  parlamentar.  Um  estudo  indica  que  ¾  do  trabalho  dos 

assessores de imprensa é dedicado à midia local. Além de estar mais interessada nos detalhes 

da atividade individual do parlamentar, a mídia local faz uma cobertura favorável porque tem 
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interesse em impulsionar o seu representante em Washington (e assim favorecer os interesses 

locais) e também porque estabelecem uma relação de troca benéfica para os dois lados – o 

parlamentar abastece a mídia de informações de um espectador privilegiado do que acontece 

na capital e a mídia dá visibilidade ao mandato na sua base eleitoral. Muito do noticiário vem 

das notas encaminhadas pelas assessorias de imprensa do gabinete. Isso coloca o parlamentar 

em ampla vantagem sobre seus adversários na disputa eleitoral. 

No  caso  das  emissoras  de  tv  há  mais  competição  entre  os  parlamentares, 

especialmente  os  deputados,  já  que  o  alcance  do  sinal  engloba  vários  distritos.  Essa 

competição se expressa na participação comparativa dos parlamentares em programas de tv 

(1/3 têm programas próprios) e de jornais (1/2 assinam colunas). O esforço para aparecer é 

maior e o resultado menor (em termos de mensagem), apesar do alcance maior da tv sobre os 

jornais. Os assessores de imprensa têm menos controle sobre o conteúdo divulgado.

Os Congressistas tentam usar todo tipo de recurso para se comunicar. Em três meses 

de 85, o Senado gastou US$ 11 milhões em correspondência. No caso da mídia, cada veículo 

tem seu papel: a tv é imagem; o jornal impresso é o reconhecimento do nome e a mensagem 

“servindo sempre”; o rádio é o contato mais próximo, pessoal. 

Conclusões - Deputados tem melhor êxito em se reeleger que os senadores por causa 

da exposição maior que aqueles exploram na mídia local.  Ao contrário dos deputados,  os 

senadores são mais julgados por suas opiniões e avaliados criticamente,  já que podem ser 

comparados a outros senadores de uma mesma base. 

Qualquer  legislador  que  quiser  mais  que  se  reeleger  precisa  dar  atenção  à  mídia 

nacional. Se ignorar a mídia, esta vai procurar outra fonte e isso é complicado para aqueles 

que ocupam posição de liderança. O problema é que as lideranças têm responsabilidade de 

buscar o consenso entre os seus pares, o que é contraditório com a busca de oportunidade de 

exposição na mídia. Um olho na notoriedade outro na relação com seus pares. Ainda assim, a 

busca  por  oportunidades  de  exposição  na  mídia  continua  sendo  imprescindível  para  a 

realização do parlamentar num sistema político cada vez mais fragmentado. Essa dependência 

pode  restringir  os  temas  em  debate  àqueles  que  a  mídia  elege  como  prioritários.  A 

preocupação do parlamentar deixa de ser como agradar o público e passa a ser como agradar a 

mídia. Isso pode não ser um problema se admitirmos que a mídia age com procuração do 
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público.  Estudos,  contudo,  indicam  que  os  jornalistas  sabem  muito  pouco  sobre  seus 

leitores/espectadores.

O autor nota que em três importantes questões o Congresso decidiu não por causa mas 

a despeito do conteúdo do projeto, que foi aprovado menos em função da opinião  pública, 

que estava pouco comprometida com o assunto, e mais pelos critérios adotados pela mídia. A 

abordagem da  política  pelo  marketing  faz  com que  parlamentares  atuem de  forma  mais 

fragmentada,  individualista,  voltado  para  interesses  paroquiais,  desencorajando  qualquer 

responsividade para assuntos complexos em favor de atuações mais superficiais mais fáceis 

de serem incorporadas pela mídia. 

A  assessoria  de  imprensa  é  uma  arma  de  importância  crescente  no  processo 

legislativo. Se isso é uma resposta ideal para a dificuldade de o Congresso legislar em favor 

dos interesses coletivos é outra questão. 
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2.4.1.2 – ASSESSORAMENTO TÉCNICO

Funções e responsabilidades da Consultoria Institucional do Poder Legislativo nas  
sociedades do novo milênio

Ricardo José Pereira Rodrigues

Palestra: “Seminário Internacional de Assessoria e Consultoria Institucional do Poder 

Legislativo” (2003) (degravação do Painel I)

O modelo de assessoramento adotado pelo Congresso brasileiro está previsto no art. 

275  do  Regimento  Interno  e  é  descrito  como  sistema  de  assessoramento  institucional 

unificado.  Trata-se,  nas  palavras  do  diretor  da  Consultoria  Legislativa  da  Câmara  dos 

Deputados, de um modelo apartidário que se vincula prioritariamente aos parlamentares e ao 

parlamento como instituição. 

Ricardo Rodrigues explica que esse não é o único modelo adotado nos parlamentos do 

mundo. Para efeito de comparação, ele cita o assessoramento legislativo do Congresso norte-

americano, que é totalmente descentralizado e vinculado aos partidos políticos. Ali o suporte à 

atividade  legislativa  fica  por  conta  de  assessores  de  gabinete  e  das  comissões,  que  são 

contratados sem maiores vínculos pelos presidentes de comissões e pelos parlamentares em 

seus  gabinetes.  Ele  ressalva  que há órgãos institucionais  no legislativo federal  dos  EUA, 

como o Congressional Research Service – CRS, que funciona de forma centralizada, mas cuja 

atuação é limitada à pesquisa. 

Histórico -  Rodrigues lembra que a assessoria legislativa na Câmara dos Deputados 

surgiu há 35 anos a partir  da Resolução 20/71, que optou por uma estrutura dividida em 

pesquisa, subordinada ao Centro de Documentação e Informação – Cedi; e uma assessoria 

técnica especializada, vinculada ao Departamento de Comissões – Decom. Naquela época a 

Mesa  tinha  ampla  liberdade  para  prover  os  cargos  de  assessor,  parecido  com  o  modelo 

americano.  Um ano  depois,  a  divisão  se  mostrou  contraproducente  pela  superposição  de 

funções e foi feita a fusão das duas assessorias em um órgão único centralizado (Res. 52/73). 

Em 1976, a Res. 32 determinou que os assessores fossem recrutados exclusivamente por meio 

de concurso público de provas e títulos, tornando o modelo brasileiro completamente diverso 

do americano.
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Críticas – Vários estudiosos criticam o modelo brasileiro, por priorizar a técnica e a 

burocracia em detrimento das necessidades e valores políticos, mas Ricardo argumenta que 

essas  opiniões  se  fundamentam na experiência  norte-americana,  em que se  verifica  longa 

permanência dos presidentes das comissões e conseqüente especialização dos seus dirigentes.

Para defender o modelo brasileiro, o diretor da Conle leva em conta as peculiaridades 

do parlamento brasileiro, onde se verifica alta rotatividade de seus quadros a cada eleição 

(cerca de 40% dos deputados não se reelegem no Brasil)  e também a mudança anual nas 

presidências  das  comissões.  De acordo com Ricardo,  no contexto legislativo  brasileiro,  o 

assessoramento  institucional  centralizado  serve  como  elemento  de  continuidade,  que  é 

necessário  ao  fortalecimento  do  Parlamento  como instituição  e  em suas  relações  com os 

demais  poderes.  Adicionalmente,  o  assessoramento  institucional  centralizado  tem  efeito 

democratizante,  já  que  permite  aos  novos  parlamentares  participarem  efetivamente  do 

processo  legislativo  desde  seu  ingresso.  Para  os  deputados  veteranos,  o  assessoramento 

institucional constitui uma fonte de eficiência e de informação qualificada, o que os libera 

para as atividades de articulação e tratar de assuntos estratégicos.     

Números –  Quando foi criada, a Consultoria contava com 35 assessores e produziu 

1.065 trabalhos, atendendo a 60% dos parlamentares. Hoje conta com 189 assessores e produz 

em média 18 mil trabalhos, atendendo 97% dos parlamentares.

A Consultoria, segundo Rodrigues, tem contribuído para fortalecer o papel do Poder 

Legislativo nos assuntos públicos nacionais. E até mesmo os congressistas norte-americanos 

reconheceram a importância do papel institucional do assessoramento ao criar uma estrutura 

centralizada e institucional para tratar do orçamento (Congressional Budget Office) para fazer 

frente à hegemonia do Poder Executivo na matéria.

À medida que o Congresso brasileiro amplia sua influência nas decisões nacionais, 

aumenta também sua proatividade. Exemplo disso é o Conselho de Altos Estudos e Avaliação 

Tecnológica, órgão ligado à Mesa Diretora, que promove estudos de alta densidade técnica 

sobre questões de grande interesse, como foi o caso do Biodiesel,  que virou programa de 

governo.
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Information and Legislative Organization
Keith Krehbiel

Michigan Studies in Political Analysis (1991)

Nesse trabalho, a organização do legislativo é abordada sob duas perspectivas teóricas: 

distributiva e informacional. O autor pretende identificar qual delas influencia os princípios 

que regem a forma como as legislaturas são organizadas e por quê? 

A estrutura institucional do legislativo diz respeito à produção de resultados políticos e 

à própria viabilidade do sistema político. As disputas sobre regras, procedimentos, arranjos 

institucionais  ou  organização  do  legislativo  são,  na  visão  dele,  disputas  sobre  políticas 

públicas e quem determina elas.  A organização do legislativo compreende tanto as regras que 

estabelecem os direitos de propor leis e emendá-las, como direitos de contratar pessoal para 

assessorar  nessas  atividades.  O  sistema  político  para  prover  soluções  precisa  ser 

institucionalizado.

Teoria  Distributiva  –  A  perspectiva  distributiva  descreve  as  legislaturas  como 

escolhas coletivas cujo principal objetivo é a alocação de políticas de benefícios. A conexão 

eleitoral  implica  que  qualquer  membro  do  Congresso  tem  forte  incentivo  para  buscar 

benefícios  especiais  para  seus  eleitores,  em  outras  palavras,  o  formato  essencial  das 

legislaturas democráticas é a maximização de oportunidades de capturar ganhos para troca. 

Mas como se está falando de preferências bastante diversificadas no universo de eleitores, o 

problema permanente é a necessidade de cooperação entre os legisladores já que o processo 

decisório é baseado no sistema de maiorias. Essa cooperação se traduz em concessões mútuas 

que buscam atender às preferências mais intensas, cujo resultado não é o interesse coletivo. 

Formar maiorias para formular mudanças nas políticas que prejudiquem interesses localizados 

é difícil, se não impossível.

Teoria Informacional – Através da especialização dos parlamentares ou comissões, e 

do uso estratégico da informação, a perspectiva informacional enxerga as legislaturas como 

organizações que podem alcançar benefícios coletivos. O desafio da organização legislativa, 

na  ótica  da  teoria  informacional,  é  colher  ganhos  da  especialização  e  ao  mesmo  tempo 

minimizar o grau em que políticas públicas adotadas se desviem das preferências da maioria. 
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A solução, como na perspectiva distributiva, é institucional, mas aqui o foco é a escolha de 

regras  e  procedimentos  que  ofereçam  incentivos  para  os  parlamentares  individualmente 

desenvolverem “expertise” e compartilharem informações de políticas relevantes com seus 

colegas.  O  parlamentar  deve  exercitar  seus  direitos  e  recursos  disponibilizados  pela 

organização  legislativa  de  forma  a  atingir  resultados  tanto  individuais  como  coletivos, 

compreendendo as conseqüências de suas decisões.   

As  teorias  distributiva  e  informacional  da  organização  legislativa  têm  diferentes 

implicações  empíricas  tanto  para  as  políticas  adotadas  pelas  legislaturas  como  para  as 

instituições desenvolvidas por elas. Krehbiel demonstra que uma análise feita exclusivamente 

sobre as políticas adotadas pelas legislaturas não é nem direta e nem a mais factível para 

identificar os princípios que regem as legislaturas. Ele propõe então que se testem as teorias 

da organização legislativa observando o comportamento da produção de políticas. Se ela for 

resultado de acertos bem sucedidos entre legisladores com alta demanda, então a organização 

legislativa  segue  princípios  distributivos.  Se ela  for  fruto  do  conhecimento  adquirido  das 

políticas,  e  menos  resultado  de  negociação  de  interesses,  então  a  organização  é  mais 

influenciada por princípios da teoria informacional. 

Partindo de uma análise de caso sobre o comportamento da Comissão de Agricultura, 

Krehbiel  aponta  novas  limitações  empíricas  para  testar  qual  teoria  explica  melhor  os 

princípios da organização legislativa.  No caso analisado,  identifica evidências inequívocas 

tanto de negociações de interesses intensos, coerente com a perspectiva distributiva; como de 

uma especialização e uso da informação como instrumento de convencimento, como descrito 

na teoria informacional. Isso o leva a crer que as previsões das duas perspectivas podem ser 

mais bem verificadas a partir do enfoque institucional. “Entender a organização legislativa é 

entender as instituições legislativas”.

O  autor  traça,  então,  os  dois  postulados  das  organizações  legislativas:  o  sistema 

majoritário e a incerteza. 

Postulado  majoritário  -  Como  organizações  de  decisão  coletiva,  as  legislaturas 

operam de forma articulada com duas formas de escolha: procedimentos e políticas. Ambos 

definidos  de  forma  majoritária.  Os  procedimentos,  ou  forma  de  organização  (regimento 

interno), são traçados pela maioria dos membros do parlamento. As políticas públicas também 
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só podem ser adotadas com a aprovação da maioria dos parlamentares. Mas o autor aponta 

quatro evidências de que o sistema majoritário não seja um princípio aplicado na prática de 

forma absoluta: 1 – o poder é praticamente conclusivo das comissões,  já que na prática o 

referendo do plenário ao parecer aprovado na comissão é pró-forma; 2 – o requerimento para 

tirar a prerrogativa de a comissão debater determinado assunto (no brasil o requerimento para 

votação em plenário tirando o poder conclusivo das comissões) precisa de 50% de assinaturas, 

o que na prática torna o procedimento difícil de ser aplicado; 3 – o  House Rules Committe  
(CCJ?) pode a qualquer momento trazer uma matéria para discussão direta no plenário, mas 

esse  mecanismo,  na  visão  dos  não-majoritários,  é  somente  usado  como  ameaça  que  a 

liderança da maioria usa para forçar uma decisão, ou romper uma obstrução; 4 – o presidente 

da  Câmara  tem  poder  de  designar  representantes  das  comissões  da  Casa.  Enquanto  os 

majoritaristas  defendem que a  designação depende do consentimento  da maioria,  os  não-

majoritaristas argumentam que a designação representa na verdade a centralização do poder 

de decisão. 

Postulado da incerteza  – Os legisladores freqüentemente não têm certeza sobre o 

resultados que terão com as políticas adotadas. A quantidade e a qualidade da informação 

disponível para o legislador é tal que eles tomam suas decisões sobre políticas públicas cujas 

conseqüências eles não podem antecipar completamente.

Conclusões – O que o autor tenta responder é em que medida a incorporação explícita 

dos  postulados  majoritário  e  da  incerteza  pelas  teorias  da  organização  legislativa  é 

significativa.  Ele  lembra  que  originalmente  a  teoria  formal  das  legislaturas  se  situava  na 

tradição  das  políticas  distributivas,  focando  em  quem  recebia  benefícios  das  escolhas 

legislativas e por conta de quem. Sobre esse aspecto, as pesquisas buscaram responder: como 

as instituições legislativas são desenhadas para permitir aos legisladores capturar ganhos de 

troca? Até hoje, a maioria das teorias distributivas não são consistentes com o postulado da 

incerteza, e só são consistentes com o postulado majoritário no nível das escolhas políticas. 

Três  previsões sobre  a organização legislativa  emergem:  a  composição  das comissões;  as 

regras usadas para apreciar projetos específicos; e o desejo e a habilidade de a legislatura 

obter  credibilidade  no  uso  de  tais  procedimentos.  A  versão  legislativa  para  as  teorias 

informacionais  chancela  de forma mais  direta os postulados majoritário e  da incerteza da 

organização legislativa.  As teorias informacionais postulam que legislaturas são majoritárias. 
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O postulado majoritário, nessa abordagem, atua tanto sobre as políticas quanto nas escolhas 

do procedimento. A incerteza é formalmente caracterizada como uma informação incompleta 

sobre  a  relação  entre  políticas  adotadas  e  suas  conseqüências.  As  teorias  informacionais 

também  produzem  previsões  sobre  a  composição  das  comissões;  regras  usadas  para 

apreciação de projetos; e o desejo e a habilidade de a legislatura alcançar credibilidade em 

seus arranjos institucionais. 

Na maior parte das circunstâncias analisadas, as previsões das teorias distributiva e 

informacional são diferentes. Dessa forma, sugere Krehbiel, uma combinação de previsões 

estabelecidas  nas  duas  abordagens  oferece  um  proveitoso  marco  teórico  para  a  análise 

empírica.  O autor propõe, então, que se faça uma análise híbrida “ganhos de troca/teoria 

informacional”, até porque: 1 – não existe nada inerentemente não-majoritário quando se trata 

de uma abordagem teórica distributiva; e 2 – as abordagens teóricas informacionais não são 

inerentemente limitadas na sua aplicabilidade para ambientes legislativos caracterizados pelas 

incertezas das políticas.  De fato,  quando tais incertezas diminuem a zero dentro da teoria 

informacional,  resulta  uma  perfeita  combinação  de  teoria  informacional-distributiva.  Em 

outras palavras, nenhuma classe de teoria irá explicar toda variedade do ambiente legislativo. 

Focando  o  desenvolvimento  histórico  do  sistema  de  comissões,  forma  de 

funcionamento e comportamento, e a composição das comissões técnicas, Krehbiel percebe 

que a organização do Legislativo, centrada no sistema de comissões, tem mais a ver com as 

teorias  informacionais  do  que  distributivas.  Questões  distributivas  são  inegavelmente, 

reconhece Krehbiel, uma parte da política legislativa. O autor argumenta, no entanto, que o 

coração da organização legislativa diz respeito a questões informacionais no sentido de em 

como  os  políticos  podem  ser  incentivados  a  estudar  os  problemas  públicos  e,  assim, 

formularem políticas públicas.

Rementendo a Arthur Maass que, em O Congresso e o bem comum (1983, 5),  assim 

descreveu o dever das instituições governamentais: “no lugar de simplesmente conciliar os 

interesses  estreitos,  o  papel  do governo (executivo,  legislativo e  judiciário)  é  promover a 

articulação  das  preferências  dos  indivíduos  e  grupos  no  sentido  de  conduzir  o  processo 

deliberativo  que  resulte  em  decisões  baseadas  no  interesse  mais  amplo  da  coletividade; 

caracterizando  o  processo  governamental  como  um processo  contínuo  de  discussão”.   E 
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prossegue: “o processo legislativo se apropria do estágio eleitoral e traduzem em leis as idéias 

gerais  endossadas  pelo  eleitorado.  Os  representantes,  tanto  o  presidente  como  os 

parlamentares  –  através  de  técnicas  especiais  de  discussão  e  decisão,  realizam o  que  os 

eleitores são incapazes de realizar”.

A composição das comissões técnicas é um dos aspectos relevantes do processo de 

desenho  organizacional  do  legislativo.  A  questão  é  se  elas  devem  refletir  os  interesses 

intensos sobre a matéria que deliberam, ou simplesmente um espelho da representação do 

plenário,  ou  ainda  a  combinação  de  ambos  -  especialistas  e  não  especialistas  (outliers  e 

nonoutliers). Krehbiel conclui que as comissões, por uma questão prática, serão compostas 

por  uma  combinação  de  não  especialistas  e  de  especialistas  que  defendam  interesses 

antagônicos.

Outra questão importante é em que medida as comissões manipulam as informações 

para fazer valer suas preferências em detrimento das preferências da maioria do plenário. O 

autor responde que as comissões são instrumentos da legislatura e, como tal, sua composição, 

regras de funcionamento e recursos (incluindo assessoria técnica) são definidas pela maioria 

do plenário e em seu benefício. 

Quanto  às  regras  de procedimento  (regimento  interno),  o  autor  preconiza que  não 

devem ser  rígidas para permitir  as negociações  que conciliam preferências  e  informações 

sobre as melhores decisões. A incerteza cria incentivos à especialização. Ao mesmo tempo as 

restrições à aplicação do postulado majoritário nos procedimentos e nas decisões políticas são 

ferramentas usadas para garantir benefícios coletivos da especialização. 

Krehbiel conclui que as teorias de escolhas racionais não compartilham as mesmas 

hipóteses, mas o significado principal dessa análise não é uma simples confrontação entre 

elas, mas mais propriamente em como interpretar melhor os resultados empíricos trazidos 

diretamente das previsões concorrentes. “Não é mais possível evitar confrontações lógicas ou 

empíricas;  o  objetivo  dessa  análise  não  é  negar  ou  minimizar  comparações,  mas 

preferivelmente estabelecê-las claramente para, assim, resolvê-las construtivamente”.
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2.4.1.3 – APARATO BUROCRÁTICO

Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro 
Raymundo Faoro

Editora Globo, 3ª edição, revista, 2001. (Capítulos II, pp. 60 a 66; III,  pp. 102 a 116; 

VI , pp. 197 a 235; X, pp. 444 a 456; e Final, pp. 819 a 838)

Neste clássico da ciência política,  Raymundo Faoro apresenta uma análise original 

sobre as origens e os fundamentos do poder do Estado na sociedade brasileira. Nela, Faoro 

contradiz  frontalmente  teóricos  dos  pensamentos  liberal  e  marxista  que,  através  de  uma 

concepção linear da história, vislumbram a evolução do capitalismo a partir do feudalismo, 

num processo  de  ruptura.  Na  análise  de  Faoro,  a  experiência  brasileira  foi  diferente.  O 

capitalismo foi  moldado  dentro  de  uma estrutura  patrimonialista  –  forma de  organização 

social com base no patrimônio, que, entre outras características, predomina a mistura entre o 

público e o privado – que está na origem do Estado Português (ao qual o Brasil se sucedeu).

Para Faoro, enquanto o sistema feudal separa-se do capitalismo, o patrimonialismo se 

amolda às transições, concentrando no corpo estatal os mecanismos de intermediação, numa 

gama que vai da gestão direta à regulamentação material da economia. A compatibilidade do 

moderno  capitalismo  com  esse  quadro  tradicional,  equivocadamente  identificado  ao  pré-

capitalismo, é, na visão de Faoro, uma das chaves da compreensão do fenômeno histórico 

português-brasileiro.

Na persistência secular da estrutura patrimonial, que vai da consolidação do Estado 

Português, com o advento da dinastia Avis, no século XV, até pelo menos a República Nova 

de Getúlio Vargas, o característico principal,  econômico e cultural,  será o do predomínio, 

junto ao poder, do quadro administrativo, que ele denomina o estamento burocrático.

O  estamento  -  A  realidade  o  Estado  patrimonial  amadureceu  num  quadro 

administrativo de caráter precocemente ministerial. A direção dos negócios da Coroa requeria 

um grupo de conselheiros e executores, a viabilizar a participação do príncipe em todos os 

negócios. A renda das terras e o comércio interno não podiam sustentar a grande empresa 

marítima.  De  senhor  virtual  do  território  eleva-se  o  Estado,  em nome do rei,  em agente 

econômico extremamente ativo, buscando novas rendas na navegação oceânica e nos tráficos 
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respectivos.

Para  isso,  o  Estado  se  aparelha  com  a  organização  político-administrativa.  Esta 

corporação de poder se estrutura numa comunidade: o estamento. Ele é o grupo que comanda 

e se esforça pela conquista de vantagens materiais e espirituais exclusivas. O fechamento da 

comunidade  leva  à  apropriação  de  oportunidades  econômicas,  que  desembocam  nos 

monopólios de atividades lucrativas e de cargos públicos, restringindo a economia livre, em 

favor de quistos de consumo qualificado. Representam um freio conservador. Os estamentos 

não se confundem com classe, são órgãos do Estado.

O Estado patrimonial de estamento determina o curso da economia e as expressões da 

sociedade.  Assim  o  estamento  representa  o  estado-maior  da  autoridade  pública  na 

reorganização política e administrativa do reino, ocupando o lugar da velha aristocracia. Esta 

se  reduz  a  celeiros  de  recrutamento  para  os  conselhos  e  os  círculos  ministeriais.  Nesse 

contexto,  o  nobre  proprietário  de  terra  perde  importância  e  ganha  relevo  o  letrado,  cuja 

matéria-prima constituirá o aparelho público da fazenda, justiça e administração superior. Por 

via do direito romano o estamento justifica a supremacia dos letrados ou legistas, que ganham 

o primeiro lugar nos conselhos e nos órgãos executivos. À nobreza só restaria pedir um lugar 

no governo, fonte única de poder, de prestígio, de glória e de enriquecimento. 

O conglomerado de direitos e privilégios, enquistados no estamento, obriga o rei a 

formular  negociações.  A  teia  jurídica  que  o  envolve  não  tem  o  caráter  moderno  de 

impessoalidade e generalidade; a troca de benefícios é a base da atividade pública, dissociada 

em interesses reunidos numa única convergência: o poder e o tesouro do rei.

Paralisia do Estado - O patrimonialismo, organização política básica, fecha-se sobre 

si próprio com o estamento, de caráter marcadamente burocrático – não no sentido moderno, 

como aparelhamento racional  – mas da apropriação do cargo. O comércio,  controlado ou 

explorado pelo príncipe, é, por sua vez, a fonte que alimenta a caixa da Coroa. Num reino 

onde todos são dependentes, o rei evocará o pai do povo, orientado no socorro aos pobres. 

A  escola  produzirá  os  funcionários,  letrados,  militares  e  navegadores.  Mas  os 

funcionários ocupam o lugar da velha nobreza, contraindo sua ética e seu estilo de vida. O 

luxo  lhes  transmite  prestígio,  impedindo  racionalidade.  O  capitalismo  possível  será  o 

politicamente orientado, a colonização será obra do soberano. Onde há atividade econômica lá 

estará o delegado do rei,  o  funcionário,  para compartilhar  rendas,  lucros,  e,  mesmo,  para 
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incrementá-la, tutelando os indivíduos. Com isso o capitalismo industrial não flui. 

O  estamento  faz  com  que  o  Estado  se  confunda  com  o  empresário  e  retarde  a 

modernização do país. Os servidores públicos consomem produtos importados, tudo à custa 

do ouro. Os netos dos conquistadores de dois mundos podem, sem desonra, consumir no ócio 

o  tempo e  a  fortuna,  ou  mendigar  pela  secretarias  um emprego:  o  que  não  podem,  sem 

indignidade, é trabalhar! Essa nobreza que vive às custas do tesouro se fecha sobre a nação, 

apropria-se  da soberania  nacional,  controla  o  governo,  amesquinhando  as  demais  classes, 

indiferente à autonomia do reino. Acusa de atividade especulativa toda iniciativa de quebra da 

estagnação. 

Elite x Estamento –  Faoro distingue o estamento do conceito de elite, presente em 

Mósca ou Michels. O estamento, quadro administrativo e estado-maior de domínio, configura 

o governo de uma minoria.  O grupo dirigente  não exerce  o poder  em nome da maioria, 

mediante  delegação  ou  inspirado  pela  confiança  do  povo.  É  a  própria  soberania  que  se 

enquista, impenetrável e superior, numa minoria, que exerce o governo em nome próprio.

A nobreza burocrática não se confunde com a elite, a classe política ou dirigente, a 

oligarquia destilada pela ação organizatória de um grupo. A elite governamental, dentro da 

rede social da aristocracia, da qual o estamento tece sua estrutura externa, obedece ao cunho 

do estilo de vida, das normas de conduta da nobreza burocrática. Só por abuso terminológico 

poderia se confundir a aristocracia com a elite. Para os elitistas, a democracia é reduzida a 

uma, mais ou menos aberta, concorrência de elites. Para Mosca, a própria ordem social se 

degenera se a classe dirigente não se renova. A “lei de bronze da oligarquia” impõe o domínio 

de poucos sobre uma base democrática. A classe dirigente, no Estado moderno, tomaria maior 

consistência com o desenvolvimento da burocracia, que se derrama na tecnocracia. 

Tudo isso, está longe do estamento, vinculado, por motivos de sobrevivência histórica, 

à aristocracia pré-burguesa, anterior ao princípio da soberania popular como fundamento. Só 

se aproxima do estamento, concretamente implantado na história portuguesa e brasileira, pelo 

seu conteúdo minoritário. Para Faoro, é claro que elite e estamento são realidades diversas, 

articulada a primeira no serviço da segunda, que a define, caracteriza e lhe infunde energia. 

Administração e o cargo público – O funcionário é o outro eu do rei, a projeção do soberano 

no seu agente. O cargo não é mais que um negócio a explorar, um pequeno reino a ordenhar. 

O soberano se alarga nas omissões dos regulamentos e, sobretudo, na intensidade do governo. 
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O Estado pré-liberal não admite a fortaleza dos direitos individuais. 

Os  ordenados  dos  funcionários  pouco  crescem,  o  que  explica  as  inúmeras  denúncias  de 

corrupção,  aliada  à  violência.  O  funcionário  é  infiel  ao  soberano,  mas  coerente  com  o 

patrimonialismo que este encarna. O cargo público em sentido amplo transforma o titular em 

portador de autoridade. Para a investidura em muitas funções públicas era condição essencial 

que o candidato fosse “homem fidalgo ou de boa linhagem” (Ordenações Filipinas). O cargo 

público é  o  instrumento de amálgama e  controle  das  conquistas  do soberano,  é  a  via  de 

ascensão que equipara à nobreza.

Espectro político e administrativo – A simplicidade do esquema da administração 

pública  colonial  –  rei;  governador-geral  (vice-rei);  capitães  (capitania);  autoridades 

municipais  –  engana.  O rei  sufoca  seu  gabinete  de  muitos  auxiliares,  casas,  conselhos  e 

mesas, com atribuições mal delimitadas. A dispersão se agrava com o vínculo frouxamente 

hierárquico: todos se dirigem ao rei e ao seu círculo de dependentes, atropelando os graus 

intermediários  de comando.  Duas fontes de fluidez do governo:  os órgãos colegiados e  a 

hierarquia sem rigidez. 

Os juristas e burocratas portugueses transplantam mais do que adaptam. Na cúpula da 

organização política e administrativa situa-se o rei, mas ele não é absoluto e solitário nas suas 

decisões: ao seu lado se articula, limitando-lhe o arbítrio, uma construção colegiada, que nas 

suas  funções  de  auxílio  e  execução,  vincula-se  ao  comando  monocrático,  nas  origens 

patrimoniais  do servo que obedece e cumpre. A ordem monocrática sofre, com os órgãos 

colegiados, limitação drástica, retardando as decisões. 

O recrutamento para esses órgãos é feito entre nobres, letrados e teólogos, sem atenção 

ao  mercador,  relegado  a  participar  de  órgãos  locais,  sem direto  contato  com as  medidas 

econômicas de exportação e importação. Outra questão é se devem ser letrados (não erram, 

mas nada resolvem) ou idiotas (erram, mas dão no que convém).

Os  colegiados  se  situam  numa  estrutura  estamental,  baseada  em  privilégios  de 

fidalguia, e são modo de evitar que o soberano se acoste nos elementos não privilegiados para 

estender seus poderes. Esta particularidade confere aos órgãos coletivos, às magistraturas não 

ministeriais, um caráter misto, flutuante. A colegialidade invade a própria esfera da execução 

e  revela  um ajustamento  da  doutrina  saída  da  Revolução  de  Avis  com o  incremento  do 
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império  ultramarino,  na retomada e fixação dos caracteres  estamentais,  contemporâneos  à 

nova  fisionomia  monárquica,  no  afidalgamento  dos  servidores  públicos  e  seu  engaste  na 

atividade política. 

O sistema político – Debaixo do jogo político, vela uma camada político-social – o 

estamento, burocrático nas suas expansões e nos seus longos dedos. Nação e povo obedecem 

a uma tutela, senhora detentora da soberania. O princípio político é a onipotência do Estado. 

A camada dirigente fecha-se na perpetuidade hereditária,  ao eleger os filhos e genros nas 

cadeiras supremas da política. O cidadão só percebe no poder público o voraz cobrador de 

impostos  na  vida  diária.  O  Estado  reina  soberano,  com a  ascendência  de  suas  mãos,  os 

funcionários.

O sistema prepara escolas para gerar letrados e bacharéis, necessários à burocracia. “O 

gosto pelo diploma de bacharel” – nota Gilberto Freyre. O caminho da nobilitação passava 

pela  escola,  mas  o  alvo  seria  o  emprego  e,  por  via  dele,  a  carruagem  do  estamento 

burocrático, num processo de valorização social decorrente do prestígio do mando político. 

Educação inútil para a agricultura, manifestada no desdém pela enxada. Esses bacharéis são 

tímidos na imaginação criadora. Vergados ao peso das lições sem crítica, fazem, educados, 

polidos, bem vestidos, a matéria-prima do parlamento.

O estamento não é uma classe, grupo ou camada que se apropria do Estado, do seu 

mecanismo burocrático, para o exercício do governo. Uma categoria social, fechada sobre si 

mesma, manipula lealdades com o cargo público, ela própria, sem outros meios, assentada 

sobre as posições políticas. A primeira conseqüência, a mais visível, da ordem burocrática, 

aristocratizada no ápice, será a inquieta, ardente, apaixonada caça ao emprego público. Abrem 

mão de suas profissões, deixam ao desamparo as suas fazendas, desleixam o seu comércio, e 

se plantam na capital anos inteiros à espera de um emprego.

A burocracia fabrica a opinião pública no Brasil. Os jornais e os empresários vivem da 

benevolência da administração. O espírito agrícola, mercantil, literário e artístico, tolhido no 

desenvolvimento, não concorre a formar a opinião pública. Só vive, pensa e governa no Brasil 

o espírito burocrático. Os ministros são nomeados pela Coroa; mas quem faz o gabinete é 

somente a burocracia; nela reside a soberania popular fraudada.

Público  e  privado  –  O  Estado  centraliza  as  molas  do  movimento  econômico  e 
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político. O governo tudo sabe, administra e provê. Ele faz a opinião, distribui a riqueza e 

qualifica os opulentos. O súdito tudo espera da administração pública e está certo de que o 

Estado não é dele, mas uma entidade maior, abstrata e soberana. Por toda parte, em todas as 

atividades, as ordenanças administrativas, dissimuladas em leis, decretos, visos, ordenam a 

vida do país e das províncias, confundindo o setor privado ao público.

Num estágio inicial, o domínio patrimonial, constituído pelo estamento, apropria as 

oportunidades econômicas de desfrute de bens, das concessões, dos cargos, numa confusão 

entre o setor público e o privado. O patrimonialismo pessoal se converte em patrimonialismo 

estatal, que adota o mercantilismo como a técnica de operação da economia.

Aqui  a  burocracia  não  é  a  camada  profissional  que  assegura  o  funcionamento  do 

governo e da administração, mas o estamento político. O estamento burocrático comando o 

ramo civil e militar da administração e, dessa base, como aparelhamento próprio, invade e 

dirige a esfera econômica, política e financeira, alcançando desde as prescrições financeiras e 

monetárias até a gestão direta das empresas, passando pelo regime das concessões estatais e 

das ordenações sobre o trabalho. 

O conteúdo do Estado molda a fisionomia do chefe do governo, gerado e limitado pelo 

quadro que o cerca. O presidente (ou rei) governa o estamento e a máquina que regula as 

relações sociais, apurando o sistema monocrático: o chefe tutela os interesses particulares, 

concede benefícios e incentivos, distribui mercês e cargos. No soberano concentram-se todas 

as esperanças, de pobres e ricos, porque o Estado reflete o pólo condutor da sociedade. O 

súdito quer a proteção, não participar da vontade coletiva. 
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Congressional Legislative Staff: Political Professional or Clerks
Barbara S. Romzek, University of Kansas

Jennifer A. Utter, University of Kansas

In:  American Journal  of Political  Science,  vol.  41.  no.  4,  october 1997, pp.  1251-

1279.copyright 1997 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System.

Nessa  análise,  Romzek  e  Utter  concluem,  acerca  do  pessoal  que  trabalha  no 

Congresso,  que  eles  constituem  uma  profissão  política,  possui  alto  status  e  grau  de 

especialização, substancial autonomia, compromisso com as carreiras dos políticos e o serviço 

público,  e  se  identificam de  alguma  forma como profissionais  da  política.  Eles  não  têm 

controle sobre o ingresso na carreira e não possuem instrumentos de regulação profissional. 

Apesar  disso,  os  funcionários  reconhecem uma relação  de  normas  de  níveis  de  trabalho 

profissional como essencial para o sucesso.  

O aumento do número e do grau de especialização dos servidores do Legislativo e do 

Executivo  vincula-se  ao  crescimento  da  complexidade  da  governança  e  do  esforço  dos 

governantes  para  serem  responsivos  aos  seus  diversos  representados  (legitimidade).  A 

especialização e a profissionalização no legislativo serve para contrabalançar com as agências 

do executivo.

A grande renovação de parlamentares aumenta a importância do quadro de pessoal do 

Legislativo.  O  servidor  do  Legislativo  representa  uma  reserva  de  continuidade,  memória 

institucional  e  especialização  acerca  da  instituição.  O  seu  trabalho  é  ser  responsivo  aos 

parlamentares  e  à  dinâmica  política  da  instituição.  Ele  ocupa  posições  de  influência 

substancial nas políticas públicas nacionais.

Dicotomia – Os autores propõem a dicotomia responsividade x profissionalismo para 

questonar  até onde a  especialização do servidor  é  mais  aplicada de maneira  a atender  as 

missões  de  sua  organização  se  suas  normas  de  comportamento  profissional  limitam esse 

comprometimento. Pesquisas indicam que profissionais podem influenciar organizações.

A teoria estabelece os seguintes critérios (estágios) para uma ocupação se tornar uma 

profissão:  criação de uma ocupação de tempo integral;  estabelecimento de uma escola de 

treinamento;  formação  de  uma  associação  profissional  e  mecanismos  de  auto-regulação; 
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desenvolvimento de códigos de ética. A questão crucial para uma profissão é realmente se o 

conhecimento de um grupo é demandado pelo mercado e ao mesmo tempo é relativamente 

inacessível para o homem comum; e, por outro lado, que esse conhecimento e qualificações 

estejam vinculados a posições privilegiadas e relativas vantagens pessoais.  

A  categoria  do  pessoal  do  legislativo  pode  ser  assim  descrita:  profissão  política; 

relativa  autonomia  baseada  um  discurso  específico,  tipos  específicos  de  conhecimento, 

hábitos políticos específicos, barreiras de ingresso, padrões de carreira e sistemas específicos 

de cuidados e lealdades. Mecanismos internos de controle reconhecem a inevitabilidade da 

discrição e da necessidade de um autocontrole por parte dos servidores que a exercitam. A 

natureza do relacionamento dos servidores é tal que os parlamentares têm tempo e inclinação 

limitados e mesmo capacidade para discernir quando um servidor aproveita sua especialização 

para  subordinar  propósitos  institucionais.  É  difícil  separar  consultoria  profissional  de 

interesses  específicos  da  especialização  a  serviço  da  missão  do  Congresso  em  formular 

políticas públicas.

Pouca integração – O Congresso enquanto instituição e local de trabalho é mais bem 

descrito  como  um  sistema  frouxamente  ligado,  onde  a  exclusiva  identidade  com  os 

parlamentares,  gabinetes  e  comissões  permite  bastante  espaço  para  autodeterminação  dos 

atores  organizacionais.  Os  gabinetes  separados são relativamente  autônomos e  perseguem 

suas  agendas  separadas  ao  mesmo  tempo  em  que  reconhecem  sua  interdependência  nas 

grandes questões de políticas públicas. O Congresso é uma rede não hierárquica de gabinetes 

parlamentares focados na troca, em ações articuladas e na produção coletiva. 

Forma de acesso – O pessoal do Congresso enfrenta circunstâncias de trabalho únicas 

no serviço  público  por  causa  do  poder  dado aos  legisladores  de  contratação e  demissão, 

baseada em compatibilidades políticas. 

Gestão da informação -  O pessoal do legislativo tem normalmente uma autonomia 

para escolher os caminhos para solucionar problemas na sua esfera de atividade, tal como 

decidir qual informação é importante e decidir como coletar e analisar aquela informação. 

O  contexto  ético  é  fortemente  influenciado  pela  confiança  ou  desconfiança  dos 

cidadãos nos agentes públicos, em especial os políticos. No passado recente, mais restrições 

foram adotadas nas atividades do pessoal do Congresso, especialmente relativas à separação 
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do trabalho legislativo e as atividades de campanha política.

Partidarismo  é  um  dos  princípios  organizacionais  do  Congresso,  já  que  os 

parlamentares não iriam contratar alguém que não tivesse fortes credenciais dentro do partido. 

Já  o  pessoal  da  Presidência  e  do Conselho Legislativo  é  não-partidário  e  desenvolve  um 

profundo senso da instituição a que serve. Para esse pessoal, a instituição é o cliente.

Há  uma  norma  que  o  servidor  lembra  seu  lugar  na  instituição,  previne-se  da 

autopromoção e permanece relativamente invisível. Quando ele fala, espera-se que se lembre 

de que ele fala pelo parlamentar. Eles mesmos não foram eleitos e não possuem legitimidade 

institucional. 
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2.4.4 – BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO

2.4.1.4.1 – COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

A comunicação nas organizações
Margarida Maria Krohling Kunsch

In Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. Capítulo 2 (pp.69 a 

86). Ed. Summus (2003).

A comunicação é elemento vital no processamento das funções administrativas. Com 

esse princípio em mente, a autora analisa a comunicação nas organizações, descrevendo os 

sistemas e processos nela inseridos. Um dos aspectos abordados por ela, e que é fundamental 

em nossa  pesquisa,  é  o  das  barreiras  na  comunicação.  Margarida  Kunsch  destaca  quatro 

classes de barreiras no âmbito organizacional: as pessoais, as administrativas/burocráticas; o 

excesso de informações; e as informações incompletas.

As  pessoas  podem facilitar  ou  dificultar  as  comunicações  nas  organizações.  Tudo 

dependerá  dos  valores  e  da  forma  como  cada  indivíduo  se  comporta  no  âmbito  de 

determinados contextos. Essas são as barreiras pessoais.

As  barreiras  administrativas  decorrem  das  formas  como  as  organizações  atuam  e 

processam suas informações. Citando Lee Thayer (1976), ela destaca quatro condições para o 

surgimento dessas barreiras: a distância física; a especialização das funções-tarefa; as relações 

de poder, autoridade e status; e a posse das informações. O excesso de informações é outra 

barreira  bastante  presente.  A  sobrecarga  de  informações  e  a  proliferação  de  papéis 

administrativos e institucionais, reuniões desnecessárias e inúteis, um número crescente de 

novos meios  impressos,  eletrônicos  e  telemáticos,  tudo isso tem causado uma espécie  de 

saturação para o receptor, principalmente se não dispõe de instrumento de seleção. Por fim, as 

comunicações parciais são barreiras encontradas nas informações fragmentadas, distorcidas 

ou sujeitas a dúvidas, nas informações não transmitidas ou sonegadas.

A autora acrescenta ainda barreiras de juízo de valor; credibilidade da fonte; filtragem; 

linguagem intragrupal; diferença de status; e pressão do tempo. O conhecimento prévio que o 
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receptor tem da fonte emissora pode induzir a julgamentos precipitados. Os juízos de valor 

são baseados naquilo que o receptor pensa do comunicador, nas experiências prévias que ele 

teve com o comunicador ou no significado antecipado da mensagem. O nível da credibilidade 

que o receptor atribui ao comunicador afeta diretamente suas reações em relação às idéias do 

comunicador. A filtragem diz respeito à manipulação da informação por parte do emissor, que 

pode esconder informação desfavorável. Os grupos, em virtude da coesão ou mesmo da auto-

estima, às vezes criam um vocabulário específico, que só os seus membros entendem. É a 

chamada linguagem intragrupal, que por não ser do domínio comum pode ser uma importante 

barreira na comunicação organizacional.  As diferenças  de status,  representadas  por níveis 

hierárquicos e símbolos, podem ser barreiras à comunicação enquanto parecerem uma ameaça 

a  um dos  interlocutores.  Essas  diferenças  contribuem  para  aumentar  a  competição  entre 

pessoas  e  departamentos  em  torno  do  poder.  Outra  barreira  importante  na  comunicação 

organizacional  é  a  pressão  do  tempo,  comprometendo  a  eficiência  e  a  eficácia  da 

comunicação.

Por fim, interessa à presente pesquisa,  a descrição das redes informal  e formal  de 

comunicação das organizações.  O sistema informal  de comunicações emerge das relações 

sociais entre as pessoas. Não é requerida e contratada pelas organizações, sendo, neste caso, 

destacada a importância da formação de lideranças, que desempenham relevante papel dentro 

da organização. A comunicação informal adquire maior importância ao se descobrir que o 

comportamento dos indivíduos se orienta não só para os objetivos propostos pela organização, 

mas  para  os  objetivos  pessoais  que  nem  sempre  são  congruentes.  A  internet,  além  da 

facilidade que as organizações têm de operar em redes,  possibilitou a formação de novos 

meios de comunicação informal, constituindo-se numa rede paralela à formal. A comunicação 

formal é a que procede da estrutura organizacional  propriamente dita,  de onde emana um 

conjunto  de  informações  pelos  mais  diferentes  veículos  impressos,  visuais,  auditivos, 

eletrônicos, telemáticos etc.
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2.4.1.4.2 – PODER SIMBÓLICO

Sobre o Poder Simbólico
Pierre Bourdieu

In: O Poder Simbólico. Capítulo I (pp. 7 a 16). 9ª edição – Rio de Janeiro; Bertrand

Brasil, 2006.

Nessa  apresentação  sobre  o  poder  simbólico,  Bourdieu  explica  que  é  necessário 

descobrir o poder onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, 

portanto, reconhecido: o poder simbólico é esse poder invisível o qual só pode ser exercido 

com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem. 

A tradição neo-kantiana trata os diferentes universos simbólicos – mito, língua, arte, 

ciência – como instrumentos de conhecimento e de construção do mundo dos objetos, como 

“formas simbólicas”, reconhecendo o aspecto ativo do conhecimento. Na mesma linha, mas 

querendo dar  uma resposta  positiva  ao  problema do conhecimento,  Durkheim entende  as 

formas  simbólicas  como  formas  sociais,  quer  dizer,  arbitrárias  (relativas  a  um  grupo 

particular) e socialmente determinadas. Nesta tradição idealista, a objetividade do sentido do 

mundo define-se pela concordância das subjetividades estruturantes (senso = consenso). 

Os “sistemas simbólicos” , como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só 

podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é um poder 

de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica (relativo à teoria 

do conhecimento): o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe 

uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a 

concordância  entre  inteligências.  Os  símbolos  são  os  instrumentos  por  excelência  da 

“integração social”: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam 

possível o consenso acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para 

a reprodução da ordem social (a integração lógica é a condição da integração moral).

Instrumentos de dominação – A tradição marxista explica as produções simbólicas 

relacionando-as  com  os  interesses  particulares  que  tendem  a  apresentar  como  interesses 
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universais, comuns ao conjunto do grupo. A cultura dominante contribui para a integração 

real da classe dominante; para a desmobilização das classes dominadas; para a legitimação da 

ordem  estabelecida  por  meio  de  hierarquias  (distinções);  e  para  a  legitimação  dessas 

hierarquias. A cultura que une é também a cultura que separa e que legitima as distinções 

compelindo todas culturas a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante.

As relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre, relações de poder que 

dependem, na forma e conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou 

pelas instituições) envolvidos nessas relações e que, como o dom, podem permitir acumular 

poder simbólico. É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de instrumentos 

de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de 

uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações 

de força que as fundamentam e contribuindo assim para a “domesticação dos dominados”.

Os  “sistemas  simbólicos”  distinguem-se  fundamentalmente  conforme  sejam 

produzidos  e,  ao  mesmo  tempo,  apropriados  pelo  conjunto  do  grupo  ou,  pelo  contrário, 

produzidos por um corpo de especialistas e, mais precisamente, por um campo de produção e 

de circulação relativamente autônomo.

O poder simbólico tem poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, 

portanto, transformar o próprio mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente 

daquilo  que  é  obtido  pela  força  (física  ou  econômica),  graças  ao  efeito  específico  de 

mobilização, só se exerce se for reconhecido, que dizer, ignorado como arbitrário.  
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Sobre a Televisão
Pierre Bourdieu

Jorge Zahar Editor (1997)

 Neste  trabalho,  Pierre  Bourdieu  trata  da influência  do campo jornalístico  sobre  os 

campos da política e da produção cultural. De acordo com ele, o jornalismo é um microcosmo 

que tem leis próprias e que é definido por sua posição no mundo global e pelas atrações e 

repulsões que sofre da parte de outros microcosmos. A influência vai além das interações 

entre  pessoas  e  instituições,  e  incluem relações  de  forças  completamente  invisíveis.  Um 

campo  é  um  espaço  social  estruturado,  um  campo  de  forças  em  que  há  dominantes  e 

dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no interior 

desse espaço. Esse espaço é também um campo de lutas para transformar ou conservar esse 

campo de forças. Cada um, no interior desse universo, empenha em sua concorrência com os 

outros a força (relativa) que detém e que define sua posição no campo e, em conseqüência, 

suas estratégias. 

A concorrência  econômica  entre  as  emissoras  ou  os  jornais  pelos  leitores  e  pelos 

ouvintes ou, como se diz, pelas fatias de mercado realiza-se concretamente sob a forma de 

uma  concorrência  entre  os  jornalistas,  concorrência  que  tem  seus  desafios  próprios, 

específicos, o  furo, a informação exclusiva, a reputação na profissão etc. Há hoje relações 

objetivas  invisíveis  entre pessoas que podem jamais  se encontrar,  mas que são levadas a 

considerar  naquilo que fazem, consciente ou inconscientemente,  pressões e  efeitos que se 

exercem sobre elas pelo fato de pertencerem a um mesmo universo. Em outras palavras, se 

quero saber  hoje o que vai  dizer  ou escrever  tal  jornalista,  o que ele achará evidente  ou 

impensável, natural ou indigno dele, é preciso que eu conheça a posição que ele ocupa nesse 

espaço, isto é, o poder específico que possui seu órgão de imprensa e que se mede, entre 

outros indícios, por seu peso econômico. 

A manipulação, explica o autor, pode ser feita de maneira sutil. Por exemplo, quando o 

jornalismo introduz no universo autônomo da academia a consagração de um pensador que 

não receberia a chancela semelhante de seus pares. Quando um programa de televisão convida 

um  pesquisador  para  entrevista,  lhe  dá  uma  forma  de  reconhecimento.  Mas  para  que  a 

imposição do poder da mídia possa exercer-se sobre universos como o universo científico, é 

preciso que ela encontre cumplicidades no campo considerado. 
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Os meios de comunicação e a prática política
Luiz Felipe Miguel

Lua Nova: Revista de Cultura Política (n.55-56, São Paulo, 2002)

 

Recorrendo à idéia de campo de Bourdieu, o autor busca demonstrar que, por forte que 

seja a presença dos meios de comunicação na dinâmica política contemporânea, a política não 

se subordina a ela, pois constitui campo específico, com regras e lógica próprias. Luiz Felipe 

Miguel argumenta que a política não se tornou um ramo do entretenimento ou da publicidade 

sob a influência da mídia, como sugerem alguns críticos. A principal ferramenta conceitual 

usada  para  afirmar  essa  influência,  que Miguel  nega,  foi  retirada  da  sociologia  de Pierre 

Bourdieu e sua idéia de campo. Campo, resume Miguel, é um sistema de relações sociais que 

estabelece como legítimos certos objetivos, que assim se impõem “naturalmente” aos agentes 

que  dele  participam.  Esses  agentes,  por  sua  vez,  interiorizam  o  próprio  campo, 

incorporando suas regras, também de maneira “natural”, em suas práticas (o que Bourdieu 

chama de habitus).

O conceito de campo permite entender a interação entre mídia e política, duas esferas 

que se guiam por lógicas diferentes, mas que interferem uma na outra. O campo político é, 

segundo definição de Bourdieu, “o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes 

que  nele  se  acham  envolvidos,  produtos  políticos,  problemas,  programa,  análises, 

comentários,  conceitos,  acontecimentos,  entre  os  quais  os  cidadãos  comuns,  reduzidos  ao 

estatuto  de  ‘consumidores’,  devem  escolher”.  Todo  campo  se  define  pela  imposição  de 

critérios próprios de avaliação da realidade,  em especial  pela fixação de objetivos que se 

apresentam como”naturais” para aqueles que deles participam - neste caso, a busca do poder 

político.

Assim, o campo seria “um universo obedecendo a suas próprias leis”, expressão que 

sintetiza  a  autonomia,  que  todo  campo  almeja,  e  o  fechamento  sobre  si  próprio,  que 

caracteriza  a  todos.  No entanto,  o  fechamento  encontra  limites,  muito  claros  no  caso  da 

política,  que  periodicamente  precisa  se  abrir  para  os  simples  eleitores.  O  importante  é 

observar que as posições no campo político não são meros reflexos das votações recebidas; 

basta lembrar de tantos campeões de voto, sejam eles radialistas, cantores ou esportistas, que 

ocupam um lugar menos do que secundário no Congresso. O capital político é uma forma de 
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capital simbólico, isto é, dependente do reconhecimento fornecido pelos próprios pares. Como 

todos,  em  certos  momentos-chave,  lutam  por  votos,  a  popularidade  contribui  para  tal 

reconhecimento, mas não é o único determinante.

Bourdieu julga que os campos político, jornalístico e das ciências sociais têm uma 

meta comum, que é “impor a visão legítima do mundo social”. Ao que parece, o jornalismo 

estaria  colonizando seus  dois  concorrentes  -  e  o  propósito  de  Bourdieu  é  denunciar  uma 

interferência que julga ilegítima. Cada vez mais, a visibilidade nos meios de comunicação se 

torna a condição essencial para a geração de capital político (ou acadêmico), o que significa a 

perda  de  autonomia  destes  campos.  Contra  a  ameaça  que  a  mídia  eletrônica  representa, 

aparece,  na  argumentação  de  Bourdieu,  uma  espécie  de  nostalgia  da  forma  “pura”  de 

produção de capital simbólico - quando, em boa parte de sua obra anterior, ele se dedicava 

exatamente a denunciar a espécie de violência simbólica que estava por trás das consagrações 

intelectuais  e  também  políticas. Trata-se  de  um  passo  atrás  em  sua  reflexão  crítica, 

culminando na confissão do ideal, algo bizarro, de uma sociologia internada numa “torre de 

marfim”, falando uma linguagem esotérica que afaste dela todo o público não especializado.

No entanto, mídia e política formam dois campos diferentes, guardam certo grau de 

autonomia e a influência de um sobre o outro não é absoluta nem livre de resistências; na 

verdade, trata-se de um processo de mão dupla. 

A autonomia do campo da mídia é permanentemente tensionada por sua inserção no 

campo econômico.  Uma empresa  de comunicação é  um organismo bifronte:  de um lado, 

obedece a seus imperativos profissionais específicos (estética, fidelidade, imparcialidade); de 

outro, a ampliação do faturamento e do lucro.
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2.4.1.5 – PESQUISA PARTICIPANTE

Observando o Familiar
Gilberto Velho

In: Individualismo e Cultura. Capítulo 9 (pp. 122 a 132). Jorge Zahar Editor (6ª edição)

Embora as ciências sociais defendam a necessidade de uma distância mínima para 

garantir ao investigador objetividade em seu trabalho, o autor propõe que é possível fazer uma 

análise científica em torno de um objeto com o qual o pesquisador tem algum envolvimento. 

E vai além, sugere que o estudo do familiar oferece vantagens em termos de possibilidades de 

revisão e enriquecimento dos resultados das pesquisas e insiste no caráter relativo da noção de 

familiar e exótico.

Essa relatividade diz respeito ao conceito de distância.  Existem distâncias social  e 

psicológica.  O fato de dois indivíduos pertencerem à mesma sociedade não significa  que 

estejam mais próximos. Citando Roberto Da Matta, o autor sugere que algo pode ser familiar, 

mas não necessariamente conhecido. Os grupos sociais são categorizados pelas pessoas, que 

mapeiam o conhecimento do outro através de estereótipos. Esse mapa nos familiariza com os 

cenários e situações sociais de nosso cotidiano, dando nome, lugar e posição aos indivíduos, o 

que não significa que os conhecemos realmente.

A antropologia  usa  da  observação  participante  e  o  contato  direto  com o  universo 

investigado  como  método  de  pesquisa  qualitativa.  Os  antropólogos  acreditam  que,  para 

conhecer certas dimensões de uma sociedade, é necessária uma vivência, sem a qual alguns 

aspectos de uma cultura não são explicitados. 

Sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, inevitavelmente, a questão de 

seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo ou transcendê-lo e poder “pôr-se no lugar do 

outro”. A antropologia tenta, então, transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico. 

O autor  reconhece,  no  entanto,  que  a  idéia  de  tentar  pôr-se  no  lugar  do  outro  exige  um 

mergulho difícil de ser delimitado no tempo.

O processo  de  descoberta  e  análise  do  que  é  familiar  pode  envolver  dificuldades 

diferentes do que em relação ao que é exótico. De qualquer forma, anota Gilberto Velho, os 
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mecanismos classificadores estão sempre operando – dentro ou fora de nossa sociedade – e o 

processo de conhecimento da vida social vai sempre implicar um grau de subjetividade e que, 

portanto,  tem  um caráter  aproximativo  não  definitivo.  O  que  permite  aos  pesquisadores 

observarem  o  familiar  e  estudá-lo  sem  paranóias  sobre  a  impossibilidade  de  resultados 

imparciais,  neutros.  O  processo  de  estranhar  o  familiar  torna-se  possível  quando  o 

pesquisador  é  capaz  de  confrontar  intelectualmente,  e  mesmo emocionalmente,  diferentes 

versões e interpretações existentes a respeito de fatos e situações. Embora familiaridade não 

seja igual a conhecimento científico, é fora de dúvida que representa também um certo tipo de 

apreensão  da  realidade  e  essas  percepções  podem  dar  valiosas  contribuições  para  o 

conhecimento.
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2.4.2 – REVISÃO

COMUNICAÇÃO PÚBLICA

A questão central nos debates sobre o papel da Secretaria de Comunicação da Câmara 

é: quem é o cliente?: O deputado? A instituição? O cidadão? Se a resposta está condicionada a 

quem paga, então a resposta é múltipla. A instituição é quem paga, com recursos dos impostos 

do cidadão. O deputado é o legítimo representante do povo na Instituição. Luiz Martins da 

Silva diz, com propriedade, que “a comunicação pública é uma acepção legitimadora de sua 

(veículos públicos) atuação”. Mas essa “aura” de serviço público é igualmente reivindicada 

pelo  jornalismo  privado  para  legitimar  o  seu  próprio  poder,  de  seu  papel  de  fiscal  e  de 

representante dos interesses da sociedade. Um poder que divide com o próprio parlamento, 

como bem definiu Martins ao explicitar que “jornal é uma tribuna, um parlamento ad-hoc”. 

Seriam, então, concorrentes? O deputado Ibsen Pinheiro na sua volta à tribuna em março de 

2007  disse:  “todos  querem  legislar,  competir  com  o  Legislativo  e  exercer  a  suprema 

representação  do  povo;  talvez  por  isso  se  dediquem  a  apequenar  a  Casa  legislativa, 

especialmente aquela que representa o povo; talvez seja uma competição”. Será mesmo por 

essa  razão o preconceito  explícito pelo parlamento  e  pelos  políticos? Ou, visto por  outro 

ângulo, ser salutar que atuem de forma tão estreita e articulada – agenda setting, afinal o 

Congresso  Nacional  tem  uma  das  mais  extensas  coberturas  da  mídia,  com  dezenas  de 

jornalistas  credenciados,  e  espaço garantido  no noticiário  todos  os  dias.  Trata-se  de  uma 

fiscalização constante e, em alguns casos, recíproco já que os órgãos de comunicação, como 

concessões públicas, são alvo de fiscalização pelo Legislativo, como no caso da campanha 

contra a baixaria na TV, patrocinada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara.

Nas redações dos veículos da Câmara, ao mesmo tempo em que se procura descolar do 

jornalismo da mídia  comercial  –  não vamos competir com a imprensa privada – há uma 

constante  rejeição  ao  jornalismo  chapa  branca,  que  se  reflete  num certo  preconceito  em 

promover a imagem do protagonista do parlamento: o deputado. Muitas vezes, na ânsia de 

não  confundir  jornalismo  com  publicidade,  o  jornalista  da  Secom  quer  assumir  a 

“denunciação”  e,  quando não encontra  espaço para  isso,  traz  para  o  debate  a  questão do 

interesse do cidadão, o cliente é o cidadão e não o deputado. Realmente o deputado não é o 
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cliente enquanto indivíduo, mas é sim o cliente enquanto o legítimo representante do cidadão. 

Isso fica explícito na resposta das entrevistas – não só na Secom, mas também na Consultoria. 

Poucos foram os que identificaram o deputado como representante  do povo. Enxergam o 

deputado  enquanto  um  projeto  pessoal  de  poder.  Há  uma  evidente  incompreensão  do 

fundamento  da  democracia  representativa  em  que  se  assenta  a  organização  do  Estado 

brasileiro.

. O Congresso é, essencialmente,  um espaço de mediação.  Os interesses difusos dos 

vários segmentos da sociedade se encontram no Poder Legislativo para encontrar os caminhos 

que interessam a coletividade. Nos termos de Martins Silva, enquanto esfera pública “é um 

espaço de  mediação  e  de  midiação”.  O processo  legislativo  e  a  comunicação  pública  ali 

produzida  caminham  juntas.  “O  jornalismo  cumpre  papel  de  traduzir  temas  para  que  as 

pessoas possam formar juízo”. A cobertura dos veículos da Câmara ao processo legislativo 

concorre,  de  forma complementar  à  cobertura  da  mídia  privada,  para  ajudar  o  cidadão a 

participar do processo decisório, escolher e influenciar seus representantes no Congresso.

Via de mão dupla -  A criação,  pelos políticos,  das estruturas de comunicação no 

Poder Legislativo segue o interesse em dar visibilidade ao seu trabalho e, em conseqüência, 

obter a reeleição. O representante, assim, reconhece que está a serviço do cidadão e presta 

contas  do  seu  mandato  em  busca  de  uma  recondução.  Mas  não  fica  nisso.  Além  da 

visibilidade  do trabalho do parlamentar,  a  divulgação  do  processo  legislativo  aproxima o 

cidadão das decisões e, com isso, fortalece a democracia. A experiência da Agência Câmara 

demonstrou que o cidadão não quer só ser informado dos resultados das decisões. Antes a 

sociedade tomava conhecimento quando uma lei era aprovada. Agora a divulgação do projeto 

é desde sua apresentação, passa pelos debates nas comissões em que é analisada e finalmente 

quando é incluída na pauta do plenário. Antes de ser votada conclusivamente, uma medida – e 

todas  as  variáveis   que  estão  em jogo em torno dela  (emendas,  substitutivos,  audiências 

públicas etc.)  – são submetidas  ao cidadão,  que tem, assim, a oportunidade de opinar.  O 

noticiário da Agência Câmara disponibiliza a ferramenta “comente essa notícia”, em que o 

cidadão remete sua opinião diretamente para o autor ou relator da proposta em tela na matéria. 

Também  oferece  aos  seus  usuários  um  bate-papo  virtual  com  os  relatores  de  matérias 

importantes  em discussão  na Câmara.  Num desses  “chats”  o  relator  do projeto  de lei  da 

biossegurança,  deputado  Darcísio  Perondi  (PMDB-RS),  recebeu  e  aproveitou  em  seu 
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substitutivo uma contribuição de um advogado paulista que participava do debate virtual. A 

programação da TV Câmara e da Rádio Câmara utiliza o canal de comunicação interativa 

(serviço 0800) para abrir o debate à participação de seus espectadores. 

Destaque  internacional  -  Os  serviços  voltados  para  informação,  interação  e 

transparência da Câmara dos Deputados foram destaque em outubro de 2006 na Assembléia 

dos Secretários Gerais de Parlamentos (ASGP), em Genebra, na Suíça. A apresentação dos 

vários canais de comunicação que a Câmara mantém com a sociedade, feita pelo diretor-geral, 

Sérgio Sampaio, impressionou a platéia formada por diretores de parlamentos do mundo todo. 

Em 2004, a Organização dos Estados Americanos patrocinou encontro no Congresso 

uruguaio para promover o intercâmbio das experiências de gabinete virtual. Após a exposição 

de Sampaio do portal da Câmara, onde aparecia notícia em tempo real da abertura do encontro 

– transmitida por mim logo após a fala do presidente do Congresso – ficou evidente para 

representantes da Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, México e Uruguai que as ferramentas 

de  interação  desenvolvidas  pela  Câmara  dos  Deputados  brasileira  eram  o  modelo  a  ser 

seguido. 

A  extraordinária  diferença  entre  o  nível  do  desenvolvimento  das  estruturas  de 

comunicação brasileira e o dos parlamentos vizinhos e até de países da Europa guarda relação 

com a independência orçamentária do nosso Poder Legislativo. Essa vantagem orçamentária 

tem origem, por ironia do destino, no período militar. Como forma de deixar os políticos de 

fora  das  decisões  importantes,  os  militares  deram  aos  parlamentares  essa  liberdade 

orçamentária, que foi confirmada na Constituição de 1988. 

Uma nova experiência  – A criação da TV Senado em 1996 introduziu uma nova 

realidade para a comunicação em geral,  e para a  comunicação pública  em particular.  Até 

então, o caráter público das emissoras de radiodifusão estatais tinha as mesmas limitações que 

o  verificado  nas  emissoras  privadas:  a  voz  do  dono.  Se  os  veículos  privados  estavam 

condicionados aos  interesses  comerciais  (e  políticos)  dos  seus  proprietários;  as  emissoras 

estatais  (Radiobrás,  TV  Cultura,  TVE  etc.)  estavam  condicionadas  aos  interesses, 

especialmente políticos, dos seus controladores, ou seja, dos governos.

O mandato do público sobre a comunicação produzida por entidades estatais ganhou 

nova dimensão  com a  TV Senado e,  logo  depois,  TV Câmara,  porque  estas  traziam um 

ingrediente novo inerente à sua natureza: o pluralismo. E foi na Câmara, mais que no Senado, 
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que essa influência manifestou maior efeito. Um pouco diferente do que faz crer o autor, 

naturalmente por estar vinculado à estrutura de comunicação do Senado, a Câmara é quem 

primeiro  levantou  o  debate  sobre  a  natureza  da  comunicação  pública  e  da  qualidade  do 

jornalismo produzido no Poder Legislativo. De tal forma que até a Radiobrás, através de seu 

presidente  Eugênio  Bucci,  pegou  carona  num  debate  levado  a  cabo  pela  Secretaria  de 

Comunicação da Câmara dos Deputados, que foi pioneira na condução dessa reflexão interna, 

envolvendo os seus colaboradores num debate transparente e aberto. 

Essa  vanguarda  não  foi  fruto  da  genialidade  dos  profissionais  e  dirigentes  da 

comunicação da Câmara, mas uma conseqüência natural de um ambiente favorável que esses 

profissionais encontraram para desenvolver o seu trabalho. Em primeiro lugar a Câmara dos 

Deputados é  uma casa legislativa  absolutamente  plural  –  tanto  do ponto de vista  político 

partidário, como de correntes de pensamento e opinião, representativo da diversidade humana 

e  cultural  que  o  nosso  país  ostenta.  Nesse  sentido,  a  idéia  de  um patrão  que  controla  o 

conteúdo ou  as  diretrizes  de  atuação  fica  bastante  diluída.  Ainda  que  a  Instituição  tenha 

características  fortemente  presidencialistas,  isto  é,  tudo  passa  pela  Presidência,  é  ele, 

inclusive, quem comanda a Secom; a natureza plural da composição da Câmara – nenhum 

partido detém sozinho mais que 18% da composição da Câmara – faz com que não exista um 

chefe  político,  ou  pelo  menos  um  chefe  só,  como  acontece  nas  emissoras  estatais  do 

Executivo. Mesmo no Senado, essa realidade não tem a dimensão encontrada na Câmara. Em 

segundo lugar, também por causa da natureza da sua representação (representa o povo como 

um todo), a Câmara é o palco dos debates sobre todos os temas de interesse da sociedade, o 

que oferece ao jornalismo da Secom uma condição absolutamente privilegiada, já que todo 

esse debate é uma verdadeira usina de pautas. 

O concurso público, promovido pelo Senado em 1997 para preencher os primeiros 

quadros da nova estrutura de comunicação criada com o canal legislativo introduzido pela Lei 

do Cabo, trouxe para dentro do Congresso algumas dezenas de profissionais de comunicação 

muito qualificados. A Câmara aproveitou os aprovados que sobraram do concurso do Senado, 

e  vingou compor  um quadro  técnico  que  revolucionou a  sua  comunicação  e  a  forma  de 

divulgação dos trabalhos da Câmara. Tanto que a mídia privada passou a dar uma atenção 

melhor ao trabalho das comissões, antes relegados ao esquecimento. Hoje, a mídia privada 

não só acompanha com interesse maior o trabalho substantivo das comissões técnicas, como 
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lança  mão  do  noticiário  produzido  pela  Secom  para  acompanhar  e  divulgar  notícias  do 

processo legislativo. Nos primeiros anos de funcionamento da Agência Câmara, um arquivo 

com notícias que traziam os créditos da Agência ou que o conteúdo revelava ser esta a fonte 

da notícia (por exemplo, quando as notícias traziam esclarecimento sobre a tramitação do 

projeto aprovado, coisa que a Agência introduziu) demonstrava a importância do noticiário 

produzido pela Secom aos deputados. Hoje praticamente todos os veículos de comunicação de 

alcance nacional e regional do país, as principais entidades patronais e de trabalhadores de 

todos os segmentos da economia (financeiro, industrial, agronegócios, comercial, serviços) 

assinam o boletim da Agência Câmara. O boletim da Agência Câmara possui 9 mil assinantes.

Comunicação a serviço do mandato -  Embora a Secom venha obtendo êxito em 

divulgar o processo legislativo, introduzindo o debate substantivo da Câmara em torno das 

políticas públicas no noticiário, ainda não conseguiu mostrar para a sociedade a essência da 

representação do mandato parlamentar. O papel do deputado é mediar os interesses de seus 

representados. Assim como na descrição que Denton e Woodrward fazem da comunicação no 

Congresso dos EUA, a comunicação do representante com o representado no Brasil é feita – e 

deve mesmo ser feita – pelo gabinete através de sua assessoria. Mas é, também, atribuição da 

comunicação institucional da Câmara dos Deputados brasileira (aqui  compreendida toda a 

estrutura da Secom) dar sentido às atividades que envolvem o mandato parlamentar, para que 

a sociedade compreenda a sua dinâmica e seu significado para a democracia. O parlamentar, 

quando não está em Brasília, ou está exercendo uma atividade importante do seu mandato que 

é  estabelecer  contato  com sua  base,  ou está  conhecendo programas  e  projetos  em outras 

unidades da federação que pretende levar para seu estado, ou está participando de atividades 

partidárias. Há uma extensa agenda que um parlamentar deve seguir se pretende preservar o 

mandato. O ex-presidente da Câmara Michel Temer disse certa vez que o parlamentar precisa 

ter um pouco de desvio de personalidade para gostar da atividade política. Os jornalistas da 

Câmara, assim como seus colegas da mídia privada, conhecem pouco as rotinas do Anexo IV 

(onde  ficam  a  maioria  dos  gabinetes  dos  deputados),  não  compreendem  claramente  o 

funcionamento  do  mandato  parlamentar.  Embora  Denton  e  Woodward  não  tenham 

mencionado  o  canal  funcionário-funcionário,  é  importante  a  rede  de  relações  que  os 

funcionários  criam  entre  si  para  troca  de  informações,  semelhante  à  descrita  entre  os 

parlamentares. Isso acontece na cobertura das pautas nas comissões e no plenário, quando o 
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repórter cria suas fontes entre colegas de outros setores da Câmara, inclusive com consultores. 

Mas talvez falte um maior contato com o secretariado parlamentar. Isso acontece porque as 

pautas  nunca  levam o  repórter  para  um contato  maior  com o  pessoal  e  as  atividades  do 

gabinete. Por esse desconhecimento, o jornalista da Secom acha que o processo legislativo 

está dissociado do trabalho do gabinete, dessa mediação que o parlamentar faz entre sua base 

e o Poder Executivo, por exemplo. Os convênios com entidades assistenciais e o Ministério da 

Saúde;  os  assuntos  das  escolas  técnicas  e  universidades  e  o  Ministério  da  Educação;  o 

problema de cadastro da prefeitura  no Ministério da Previdência  etc.  Quando o deputado 

trabalha para aprovar uma emenda no orçamento está, sim, em muitos casos, cuidando de 

emendas paroquiais. Mas mesmo essas são demandas legítimas dos cidadãos. Seria, claro, 

melhor  que  os  cidadãos  tivessem  organização  e  informação  suficientes  para  dar  mais 

coerência às suas demandas nos gastos públicos. Mas eles só vão começar a se organizar mais 

se tiverem o poder efetivo de atrair os benefícios através do seu voto. Afinal a reeleição do 

parlamentar  é  resultado  de  uma boa  avaliação  que  o  eleitor  faz  de  seu  representante  na 

Câmara. Só o exercício sistemático de poder de votar, demandar, fiscalizar, avaliar e votar 

novamente em seu representante faz com que o cidadão participe efetivamente do poder de 

decidir. Só uma longa experiência de participação fará com que os cidadãos amadureçam suas 

instituições e construam uma sociedade próspera e justa. Essa é a lógica da democracia, pelo 

menos  é  isso  o  que  ela  propõe.  A  comunicação  do  parlamentar  com seu  eleitor  não  é, 

portanto, só um objetivo individual do deputado, mas um objetivo institucional do Congresso 

dentro da lógica da representação. 

O público, através do noticiário, acredita que o parlamentar trabalhe pouco. Vê fotos 

do plenário vazio, ou, quando está cheio, reportam debates que não chegam a lugar algum. 

Assim conclui que o Congresso pouco produz, que é dispensável.  Na verdade, o plenário 

quando não vota é porque não há consenso, e não porque os parlamentares não estejam lá para 

votar, ou não queiram votar. Na sociedade espetáculo, em que a vida pública é um espetáculo, 

assim também o é a sua cobertura jornalística. Coisas irrelevantes têm imensa repercussão. 

Nesse contexto prospera a notícia que vende a idéia de que o parlamento bom é o assíduo e o 

que tem estatística. As decisões são lentas porque exigem um longo processo de maturação, e 

é bom que seja assim. Cabe também aos veículos de comunicação da Câmara traduzir isso. 

Jornal da Câmara –  O canal parlamentar – parlamentar é, em parte exercido pelo 
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Jornal da Câmara. Normalmente negligenciado até pelos profissionais da Secom, o Jornal da 

Câmara reproduz o grande e o pequeno expediente, onde o parlamentar se posiciona. Os bons 

oradores consolidam sua liderança e ocupam um espaço maior no processo legislativo. O 

principal  atrativo  do  Jornal  da  Câmara  é  sua  distribuição  para  todos  os  gabinetes  dos 

deputados e em locais estratégicos da Câmara, além de seguir encartado na resenha diária 

distribuída  pela  Radiobrás  para  as  principais  autoridades  da  República.  Cerca  de  7  mil 

exemplares se perdem numa distribuição mal conduzida para os estados e municípios (chega 

com  atraso  endereçada  a  presidentes  de  assembléias  e  prefeituras,  com  cadastro 

desatualizado). Há um projeto de jornal semanal que poderia ser melhor aproveitado para esta 

distribuição nos estados, permitindo um noticiário mais contextualizado e com um resumo das 

atividades da semana.

TV Câmara – Uma das grandes diferenças na comunicação do Congresso brasileiro 

em relação ao americano é a estrutura de jornalismo que preenche a programação. Lá a TV 

trata de simplesmente disponibilizar as imagens do plenário para uso das emissoras privadas e 

do canal  público (PBS).  Aqui,  a  TV Câmara,  além da transmissão ao vivo do Plenário e 

também de algumas reuniões das comissões, produz telejornais e programação variada, com 

debates e documentários voltados, prioritariamente, para os temas em discussão na Câmara. 

Da mesma forma, os demais veículos de comunicação (Rádio, Agência e Jornal) deram uma 

nova dimensão para a cobertura do processo legislativo e debate político. Assim como nos 

EUA, a transmissão ao vivo do Plenário, deu maior visibilidade aos pronunciamentos, tendo 

sido notado que,  a partir  de então, há disputa pela tribuna até nas sextas-feiras,  quando a 

maioria dos parlamentares já viajou para os estados.

COBERTURA DO CONGRESSO

Há uma piada no Congresso que diz que um deputado influente morreu atropelado 

porque confundiu os faróis de um ônibus com os holofotes das câmeras de tv e pulou na 

frente. Essa história dá bem a dimensão que tomou a cobertura da mídia sobre a atividade 

parlamentar.  E  como  nos  EUA,  apenas  uma  minoria  dos  deputados  se  torna  fonte  dos 

repórteres  que  cobrem  o  Congresso.  Compõem  essa  minoria  os  líderes  e  vice-líderes 

partidários, os presidentes dos partidos (quando parlamentares) e o presidente da Casa. Este 

recebe  uma  cobertura  semelhante  à  descrita  por  Cook  acerca  do  chefe  do  Executivo 
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americano. Todos os dias, a chegada do presidente da Câmara dos Deputados é acompanhada 

pelos repórteres, que o cercam no Salão Verde. Alí é dada a tônica do dia, a(s) matéria(s) 

principal(is).  Diferente  do  Congresso  americano,  os  presidentes  de  comissões  técnicas 

recebem uma atenção lateral. Concorre para isso o fato de que ficam apenas um ano à frente 

das  comissões  permanentes.  Os  presidentes  e  relatores  das  comissões  parlamentares  de 

inquérito, ao contrário, também são bastante visados pelos repórteres. Daí o maior interesse 

em assumir  essas  posições,  do ponto  de vista  da  exposição na  mídia  (denunciação  como 

critério de valor notícia). As comissões permanentes com maior visibilidade são a Comissão 

de Constituição e Justiça e Cidadania; a Comissão de Finanças e Tributação; e a Comissão 

Mista de Orçamento. Esta dá grande destaque ao presidente, ao relator e aos sub-relatores (a 

partir  de  2007  o  poder  do  relator  foi  dividido  com os  sub-relatores  dos  quatro  comitês 

permanentes).  Existem, ainda,  os sub-relatores temáticos,  mas não chegam a ter a mesma 

visibilidade dos demais junto à mídia externa. 

Também  são  importantes  os  presidentes  e  relatores  das  comissões  especiais, 

geralmente  criadas  para  analisar  os  projetos  de  reforma.  Mais  recentemente,  ganharam 

visibilidade  também os  relatores  das  medidas  provisórias  do  Programa de  Aceleração  do 

Crescimento, que reúne os projetos do governo de incentivo fiscal e investimentos públicos 

para estimular o desenvolvimento econômico. Competem, ainda, pela atenção da mídia as 

frentes parlamentares, criadas em torno de temas, geralmente por deputados que não estão à 

frente das comissões técnicas. Não têm significado prático nenhum e atuam exclusivamente 

na criação de factóides, que muitas vezes não ultrapassam o lançamento da própria frente. 

Essas frentes em geral reúnem centenas de deputados que se dizem a favor de determinado 

tema: saúde, segurança, educação, liberdade de gênero etc. Embora informais,  o portal da 

Câmara registra 120 frentes parlamentares. A mais importante é a da saúde. Com uma atuação 

mais permanente, foi uma das responsáveis pela vinculação dos recursos do orçamento para a 

saúde.

Essas considerações confirmam e ao mesmo tempo se contradizem com as críticas de 

que a mídia contribui para a fragmentação do poder no interior do Congresso. Por um lado 

contraria, porque os deputados cardeais (ou alto clero, nome consagrado pelo ex-presidente 

Severino  Cavalcanti)  monopolizam  a  atenção  da  mídia  em  detrimento  da  maioria  dos 

parlamentares (vulgarmente conhecidos como baixo clero). Para os excluídos da atenção da 
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mídia, e, portanto, das decisões do Legislativo, isso configura um aviltamento do mandato 

parlamentar  e  da  representação  popular  (com  esse  discurso  Cavalcanti  logrou  chegar  à 

Presidência da Câmara, dando um tom ainda mais pejorativo da cobertura da imprensa sobre a 

Câmara em face de sua postura e atitudes polêmicas, para não dizer folclóricas, como a defesa 

do  nepotismo  e  do  aumento  do  salário  dos  deputados.  Acabou  renunciando  no  rasto  de 

denúncia de corrupção). 

Por  outro lado,  é  verdade que  o esforço para  aparecer  supera  a  dedicação que os 

deputados  dão  ao  processo  legislativo  propriamente  dito,  fazendo  com que  se  produzam 

líderes (melhor seria dizer celebridades) pouco consistentes. Mas, em compensação, há um 

espaço significativo para a ascensão de lideranças políticas pela sua capacitação técnica e 

qualidade da atividade legislativa. Exemplo eloqüente disso são os deputados Gustavo Fruet e 

Ibrahim Abi Ackel, reconhecidos juristas de quem os jornalistas sempre obtêm opiniões e 

explicações abalizadas sobre matérias complexas de direito. No mesmo perfil, podemos citar 

o ex-deputado Sérgio Miranda, como especialista em orçamento; os deputados Arnaldo Faria 

de Sá e Gerson Peres, regimentalistas; Júlio Semeghini, ciência e tecnologia; Gastão Vieira e 

Pedro Wilson, educação; Fernando Gabeira e Sarney Filho, meio ambiente. Os especialistas 

não estão necessariamente ligados às respectivas comissões técnicas, mas em geral sim. O 

certo é que só eventualmente ocupam as presidências dessas comissões, que são indicadas 

pelos líderes em sistema de rodizio. Há ainda os coordenadores de bancadas temáticas, como 

a ruralista, liderada, entre outros, por Ronaldo Caiado, Odacir Zonta e Nelson Marquezelli; os 

sindicalistas  que  já  chegaram ao  parlamento  com alguma  notoriedade,  como  o  deputado 

Vicentinho (CUT) e o ex-deputado Medeiros (Força Sindical);  as lideranças  empresariais, 

como o deputado Armando Monteiro e o senador Albano Franco (CNI); e ex-governadores e 

prefeitos de capitais, que evidentemente chegam ao Congresso com visibilidade consolidada 

junto à mídia, como as deputadas Erundina (ex-prefeita de São Paulo), Ângela Amin (ex-

prefeita de Florianópolis) e Telma de Souza (ex-prefeita de Santos). A deputada Rita Camata 

e  o  senador  Paulo  Paim  são  expoentes  do  parlamento  que  se  sobressaem  pelo  trabalho 

parlamentar  (respectivamente  por  suas  contribuições  nos  estatutos  da  Criança  e  do 

Adolescente , e do Idoso). A extensa lista dos exemplos indica que, pelo menos no parlamento 

brasileiro, o espaço para os deputados ocuparem espaço no noticiário não é tão restrito.  

De qualquer forma, a especialização não contraria a tese de que a mídia condiciona a 
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estratégia de atuação parlamentar. Ao contrário, a escolha da especialização leva justamente 

em conta o resultado de mídia que se espera obter com isso. Apesar disso, a mídia pauta mais 

os  deputados  que  esses  pautam  a  mídia.  Os  pronunciamentos,  os  estudos  e  projetos 

demandados junto à Consultoria, a agenda do plenário, as audiências públicas nas comissões, 

enfim, quase todas as atividades na Câmara dos Deputados são agendadas pelo noticiário e os 

temas levantados pela mídia. A questão da violência é o caso mais emblemático, mas temos 

também o apagão aéreo, o nepotismo, a situação das rodovias federais, entre inúmeros outros 

exemplos. Como se vê, a sociedade organizada terá mais eficiência em agendar um tema para 

o  congresso  através  da  imprensa  do  que  propriamente  numa  ação  direta  junto  aos  seus 

representantes.

Mídia nacional –  A exemplo do que acontece nos EUA, a mídia nacional dá mais 

atenção à Instituição como um todo e só se refere aos deputados se a notícia for negativa 

(nepotismo, por exemplo) ou se for um membro do chamado alto clero (líderes e relatores dos 

projetos mais importantes). O presidente da Câmara tem espaço quase diário no noticiário 

nacional. Há um interesse maior sobre a disputa (e intriga) da política partidária, mais que o 

conteúdo do debate legislativo. Mas este tem sua atenção, mas uma abordagem, especialmente 

na televisão, muito superficial. A imprensa parece dar mais atenção à sua própria visão sobre 

as políticas públicas e prefere pautar especialistas que reproduzam sua opinião acerca dos 

temas em debate.  A superficialidade  da abordagem sobre  a  questão  da violência  levou à 

derrota da política de desarmamento, a despeito da campanha ter sido encampada por artistas 

famosos.  Mais  recentemente  uma  série  de  reportagens  do  Jornal  Nacional  (TV  Globo), 

telejornal brasileiro de maior audiência, resgatou essa dívida ao mostrar de forma lúcida as 

raízes da violência na sociedade brasileira, que mata mais de 40 mil pessoas por armas de 

fogo  todos  os  anos.  Uma  minissérie  do  núcleo  de  dramaturgia  da  mesma  emissora,  que 

abordava a vida de jovens na periferia das grandes cidades, soube tratar sem preconceitos a 

questão da violência nos bairros pobres. Mas a iniciativa mais eloqüente nesse sentido foi o 

documentário patrocinado pela emissora e feito pelo líder e artista da música rap MV Bill, 

que, sem meias palavras, mostrou a realidade de jovens envolvidos com o crime e a violência. 

São iniciativas importantes da mídia, que tão mal faz para o debate das políticas públicas com 

sua cobertura viciada das instituições democráticas e dos temas de interesse nacional. Isso 

tudo  ganha  uma  importância  dramática  para  democracia,  tendo  em  vista  o  poder  de 
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agendamento de uma mídia que tem, por seus interesses comerciais, uma forte propensão para 

fazer da cobertura da realidade um espetáculo. O noticiário como produto de entretenimento e 

não  como  instrumento  de  transformação  da  realidade  (interesse  do público  x  interesse 

público). 

Mídia regional – De maneira geral, as observações de Cook para a cobertura da mídia 

regional sobre as atividades da Câmara também valem para o Brasil. A mídia regional dá 

maior espaço que a mídia nacional para os deputados – com a diferença que aqui há maior 

competição entre os deputados numa mesma base, já que o distrito é o próprio estado e os 

representantes  são  escolhidos  em  eleições  proporcionais  e  não  majoritárias.  A  grande 

diferença no que diz respeito à mídia regional é que o parlamentar não é a única fonte de 

informações,  já  que  a  estrutura  de  jornalismo da  Secom oferece  um amplo noticiário  do 

processo legislativo. O parlamentar,  no entanto,  não perde espaço com isso,  ao contrário, 

ganha com a facilidade de poder oferecer o produto acabado e não ter de elaborar as notícias. 

Suas assessorias terão apenas o trabalho de dar divulgação, fazer os contatos. Às vezes nem 

isso, já que, outro fenômeno importante no Brasil, muitos parlamentares detêm o controle de 

veículos  de  comunicação  em seus  estados  e  cidades,  apesar  de  dispositivo  em contrário 

previsto na Constituição. 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO

A democracia é a solução política para o conflito de interesses antagônicos dentro da 

sociedade civil. Desde Maquiavel, os conflitos (ou dissensões) deixaram de ser vistos como a 

causa  da  ruína  do  Estado,  um  “problema”  a  ser  evitado  pelas  formas  de  governo.  As 

dissensões, na verdade, estavam (e estão), ensinou o filósofo florentino, na origem das leis e 

regulamentos  favoráveis  à  liberdade  de  todos.  O  reconhecimento  dos  conflitos  gerou  a 

democracia.  E,  hoje,  a  democracia  assegura  a  existência  dos  conflitos,  da  diversidade de 

idéias e opiniões.

A lógica  da distribuição  de benefícios  no funcionamento legislativo,  portanto,  não 

contraria  a  sua  origem  democrática.  A  construção  do  consenso  passa,  antes,  pelo 

reconhecimento por parte dos indivíduos e grupos dos seus interesses egoístas e, a seguir, pelo 

jogo de trocas que farão para alcançar  seus objetivos.  No estágio de amadurecimento  do 

Estado  em  que  o  Legislativo  é  o  palco  dessas  negociações,  a  sociedade  já  incorporou 
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experiência suficiente para compreender que a soma dos interesses individuais não resulta no 

interesse coletivo. Ganha relevo nessa etapa do desenvolvimento da democracia, o papel do 

conhecimento  sobre  as  cada vez  mais  intricadas  implicações  que se  estabelecem entre  as 

infinitas decisões que envolvem o exercício de poder. Governar é um ato coletivo e todos os 

protagonistas buscam cada vez mais prever o resultado de suas decisões para que possam 

continuar o jogo. É nesse campo que a informação ganha precedência sobre a simples troca de 

interesses.  

Sistema de comissões – No Congresso brasileiro não temos um sistema absoluto de 

poder  nas  comissões  técnicas  como  nos  EUA.  Como  visto  antes,  as  presidências  das 

comissões são enfraquecidas  pelo sistema de rodízio e seus próprios colegiados sofrem a 

concorrência  de  outros  centros  de  poder,  institucionais  (comissões  especiais,  grupos  de 

trabalho, comissões externas) ou não (frentes parlamentares), que teimam em competir por 

influência.  Ainda  assim,  a  especialização  e  o  acúmulo  de  informações  assumem  os 

movimentos mais importantes das peças do tabuleiro legislativo. A Consultoria Legislativa 

tem grande responsabilidade nisso. E a Secom também.

A  primeira  dota  o  parlamento  de  informação  qualificada  e  assume  a  guarda  do 

acúmulo de experiências que permite cada vez mais ao Poder Legislativo pensar e decidir 

com responsabilidade (previsibilidade aplicada ao bem comum). A segunda oxigena os canais 

de participação, traduz o debate técnico de forma a que o domínio da informação não seja 

usado  para  favorecer  interesses  intensos  dos  políticos  especialistas.  E,  através  da  maior 

participação e transparência do processo decisório, legitimar e dar consistência às escolhas. 

Interesses intensos – Sobre a ação de interesses intensos na Câmara dos Deputados, 

foi emblemático o lobby de servidores contra a reforma da previdência proposta pelo governo 

do Partido dos Trabalhadores. Mais emblemático ainda foi o comportamento dos deputados 

do  PT,  historicamente  associados  a  esses  grupos  de  interesse  intenso,  que  se  viram  na 

obrigação de assumir a posição do governo que representavam, arriscando o apoio de suas 

próprias bases. Foi este o caso, por exemplo, da deputada Fátima Bezerra (RN), que angariou 

antipatia entre os colegas professores universitários e sindicalistas, que davam suporte a seu 

mandato.  Votou na  reforma  seguindo a  orientação  do  seu  líder  em detrimento  do  desejo 

intenso de seus eleitores. Ainda assim, obteve êxito em se reeleger. Talvez com a ajuda do 
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governo que representava. Se foi isso – e ela trocou o apoio de sua base sindical por votos 

fisiológicos  dos  benefícios  distribuídos  pelo  governo  (bolsa  família),  como  faziam  os 

conservadores – o ciclo se fechou (ou retornou ao seu ponto de partida, depende da resposta a 

pergunta que segue). A coletividade pode ter se beneficiado por uma decisão que prejudicou 

interesses intensos de grupos privilegiados por causa de uma informação – se admitirmos que 

o governo agiu com responsabilidade na reforma da previdência. Mas, em contrapartida, a 

base  da  representação  regrediu  seu  nível  de  consciência  (votos  conscientes  contra  votos 

fisiológicos).  Afinal,  o povo sabe o que faz ou não? Em outras  palavras,  a  democracia  é 

sustentável? Seja lá qual for a resposta, uma coisa é certa. A eleição de Lula contra a pressão 

dos chamados formadores de opinião foi, sem dúvidas, uma demonstração de que aqueles 

estão tendo menos êxito em manipular a informação (e as opiniões) do que poderia parecer. E 

isso  deve  ser  bom  para  a  democracia.  Se  a  democracia  favorece  a  construção  de  uma 

sociedade mais justa e próspera, isso já é uma outra questão.

Assessoramento  técnico –  Essas  reflexões  serão  mais  bem aproveitadas  se  vistas 

livres  de  partidarismos.  O importante  não é  se  reforma da  previdência  foi  fruto  de mais 

informação ou mais desejo intenso dos banqueiros. Nem que Lula foi ou não eleito por causa 

da  falta  de  informação  da  maioria  do  eleitorado.  O  que  importa  aqui  é  que  tudo  isso 

demonstra a importância (e o acerto) de o Legislativo brasileiro ter construído um modelo de 

assessoramento técnico apartidário, institucionalizado. Num ambiente em que os interesses e 

opiniões  jogam intensamente  para  fazer  prevalecer  suas  visões  de  Brasil  e  de  mundo,  é 

oportuno que se guarde, num nível mínimo de isenção, o pensamento crítico daqueles que dão 

suporte ao processo de construção das políticas públicas. Ter isso como princípio não elimina 

as  tendências  (concepções  de  mundo),  mas  certamente  freiam os  impulsos  que  tornam o 

debate mais nublado, ou se preferirem, menos transparente. Para reconhecer isso, basta ver 

como está o debate político. Talvez pela ausência de propostas verdadeiramente alternativas 

de poder, em cada versão, o outro partido é o demônio e o próprio lado o paraíso. Nessas 

condições, o debate político não está contribuindo muito para revelar soluções para os graves 

problemas que a sociedade brasileira enfrenta (contrariando expectativa de que a inversão de 

papéis entre governo e oposição levasse a uma elevação do nível do debate). Sem abandonar o 

viés político – sem o qual as decisões ficam desprovidas de sua conexão com o mundo real 

das  pessoas  –  o  fortalecimento  da  isenção  técnica  presta  papel  relevante  para  que  o 
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parlamento continue trilhando o caminho da racionalidade – e do interesse público.

APARATO BUROCRÁTICO

Ao promover uma análise sobre valores e características dos jornalistas e consultores 

da Câmara, inevitável essa pesquisa remeter ao estamento burocrático descrito por Faoro. O 

funcionário público foi peça central na formação do Estado brasileiro e na natureza da nossa 

evolução  política  e  econômica.  Nos  interessa  aqui  entender  é  em  que  medida  aquelas 

características ainda estão presentes e influenciam o comportamento dos servidores objetos do 

nosso  estudo,  que,  na  posição que  ocupam,  também desempenham papel  de  destaque no 

processo político. 

Burocracia – A expressão burocracia é empregada no sentido pejorativo não somente 

no  Brasil.  O  Dicionário  das  Ciências  Sociais  da  FGV  (Rio  de  Janeiro,  1987)  registra  a 

conotação  negativa  que  dá  alguns  dicionários  na  Espanha  (“influência  excessiva  dos 

empregados públicos nos negócios de Estado”) e na Inglaterra (“interferência abusiva dos 

funcionários em assuntos estranhos à competência do Estado”). Mas há também a tradição 

inaugurada por Max Weber a apontar na incorporação da burocracia ao funcionamento do 

Estado a  introdução de  características  de racionalidade,  transparência,  impessoalidade  nas 

relações, divisão do trabalho e mecanização. No tipo ideal de Weber, a burocracia tem as 

seguintes características: cargos ou empregos bem definidos; ordem hierárquica com linhas de 

autoridade e responsabilidade bem delimitadas; seleção de pessoal à base de qualificações 

técnicas ou profissionais; normas e regulamentos para os atos oficiais; segurança no cargo e 

possibilidade de carreira. No verbete patrimonialismo, dicionário da FGV descreve ainda que 

a expansão das forças produtivas e as alterações nas relações sociais de trabalho decretaram a 

falência do patrimonialismo estatal, embora reconheça que ele não esteja morto. E acrescenta: 

“A introdução do concurso público é um dos elementos que alteraram a organização político-

administrativa  pela  organização  burocrática  de  tipo  racional-legal”,  em  substituição  à 

organização patrimonial, associada ao compadrio e à apropriação do público pelo privado.  

Apropriação  do  cargo  –  Traços  dessa  mentalidade  de  apropriação  do  cargo  em 

benefício próprio ainda estão presentes,  talvez mais que gostaríamos de admitir.  Entre os 

servidores, a Câmara dos Deputados é conhecida como uma mãe. Não mãe da cidadania, mas 

sim  dos  interesses  pequenos  dos  seus  colaboradores.  São  recorrentes  os  mecanismos  de 
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premiação indevida,  como o ponto noturno (pagamento de hora extra quando a sessão se 

estende além das  19 hs)  e  os  pagamentos  de  “atrasados”,  benefícios  a  que os  servidores 

antigos  têm  “direito”  por  vantagens  que  os  critérios  de  racionalidade  administrativa 

eliminaram para os novos servidores. Esses resquícios de irracionalidade estão manifestos em 

servidores  absolutamente  desqualificados  que  recebem  salários  iguais  aos  da  alta 

administração. Tais distorções já foram identificadas pela atual direção, que vem, é preciso 

que se diga, promovendo as mudanças necessárias e imprimindo uma administração moderna, 

dotada  de  planejamento  estratégico  e  de  incentivo  à  qualificação  de  seus  quadros 

(comentaremos  mais  adiante).  Ainda  assim,  não  foi  possível  eliminar  mecanismos  que 

apequenam os servidores e contaminam a cultura administrativa, como o dia de férias (isso 

mesmo, 1 dia de férias) que todos têm de tirar em fevereiro para receber a gratificação de 

férias (1/3 do salário) “mais gordo”, como se diz (é uma contabilidade que leva em conta um 

salário extra que o deputado recebe no início do ano).  

Mas essa mentalidade não tem origem apenas nesses expedientes herdados de uma 

cultura do passado da Câmara. Ao conquistar o cargo após um processo seletivo difícil, o 

novo  servidor  chega  com  uma  mentalidade  doutrinada  pelos  cursinhos  de  que  estão 

conquistando seu lugar no Olimpo, um paraíso onde se trabalha pouco e se ganha muito. O 

cargo é o troféu que os cursinhos oferecem como recompensa pelo extraordinário esforço que 

os  postulantes  precisam  empreender  para  obter  sucesso.  “Depois  do  sacrifício,  vem  a 

recompensa: o fim da dureza”. 

Concurso público  – A Constituição de 1988 consagrou um princípio que já vinha 

sendo preconizado desde a criação do DASP – Departamento de Administração do Serviço 

Público, 50 anos antes: o concurso público. Desde então, a profissionalização e a valorização 

dos servidores concorreram para dotar a máquina pública de uma estrutura técnica competente 

e comprometida com o interesse público. Reflexo dessa (nova) realidade pode ser encontrado 

em  algumas  carreiras  do  Estado  brasileiro  que  estão  promovendo  uma  verdadeira 

transformação  no  País.  O  Ministério  Público,  a  Receita  Federal,  a  Polícia  Federal,  a 

diplomacia, os gestores públicos, o Judiciário e o Poder Legislativo. Se o estamento foi no 

passado responsável  pelo congelamento do desenvolvimento do capitalismo,  hoje temos o 

exemplo dos gestores públicos que atuam, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento, 

na busca de novos mercados e ajudando a defender os interesses comerciais do Brasil nos 
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organismos bilaterais.  A própria  atuação da diplomacia  brasileira  é  hoje  muito focada na 

ampliação  dos  negócios  para  as  empresas  brasileiras.  O espírito  público do  servidor  está 

evidente na ação abnegada, e muitas vezes anônima, da Polícia Federal, que combate o crime 

organizado, independente se este combate atinja ricos empresários, autoridades públicas e até 

membros de suas próprias fileiras. Os integrantes do Ministério Público enfrentam, da mesma 

forma, o poder desagregador da criminalidade ainda que sob permanente ameaça da própria 

integridade física e  de seus  familiares.  Os pesquisadores  da Embrapa  constituem a maior 

concentração de doutores e mestres do país para oferecer desenvolvimento tecnológico de 

ponta para nossa agropecuária,  que, por essa razão, é a mais desenvolvida do mundo. Os 

auditores  da  Receita  Federal  são  responsáveis  por  um  dos  sistemas  de  arrecadação  e 

fiscalização  mais  modernos  do  mundo,  tendo  o  Brasil  sido  o  primeiro  país  do  mundo  a 

desenvolver a declaração pela internet.

Identificados  com  o  funcionário  que  vendeu  informação  da  CPI  para  o  crime 

organizado, os servidores da Câmara estão, na verdade, entre os mais qualificados do Estado 

brasileiro.  Ajudaram  a  construir  uma  complexa  estrutura  de  participação  da  cidadania, 

fazendo  com  que  o  Congresso  brasileiro  seja  um  dos  parlamentos  mais  permeáveis  à 

participação do cidadão em todo o mundo (vide descrição da Secom).  Temos legislações 

modernas  que  servem de  modelo  para  diversos  países  nas  áreas:  ambiental  (SNUC),  de 

direitos (ECA, Estatuto do Idoso),  urbana (Estatuto das Cidades),  contas públicas (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), entre outros dispositivos (vide descrição da Conle). A Câmara dos 

Deputados é reiteradamente premiada pela excelência de suas práticas e serviços oferecidos 

ao cidadão brasileiro, cada vez mais atento e participante das decisões nacionais.

Formação –  A formação dos servidores não tem mais a conotação da cultura inútil 

que se presta apenas para diferenciar a elite governante dos governados. Ao contrário, ela tem 

como premissas dotar os servidores de instrumentos para bem realizar sua tarefa em benefício 
do público, cada vez mais identificado como o patrão do Estado. Os cursos de pós-graduação 

do Cefor representam o coroamento desse esforço da administração da Câmara de dotar seu 

corpo  técnico  de  qualificação  e  comprometimento,  indispensáveis  para  o  sucesso  de  sua 

missão. 

O cidadão  brasileiro  não é  mais  aquele  súdito  que  “tudo  espera  da  administração 

pública e está certo de que o Estado não é dele, mas uma entidade maior, abstrata e soberana”. 
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Ele cobra,  exige seus direitos e quer participar.  Nas eleições gerais de 2006, a tônica da 

propaganda  da  Justiça  Eleitoral  reforçava  exatamente  isso:  a  idéia  de  que  os  deputados, 

senadores,  governadores  e  o  presidente  que  seriam eleitos  eram funcionários  do  povo  e, 

portanto, o povo deveria escolher “seu empregado” com muito cuidado.

Profissionais do Legislativo – A análise de Romzek e Utter para nossa reflexão deve 

levar em conta as diferenças conceituais e legais para pessoal do Legislativo (legislative staff) 

e os servidores públicos. No Brasil, o Regime Jurídico Único separa os servidores de carreira 

do Estado dos profissionais ou colaboradores contratados pelo serviço público. No caso da 

Câmara, esses colaboradores se assemelham aos pessoal do legislativo descrito por Romzek e 

Utter e são divididos em secretariado parlamentar, CNE e terceirizados. Essas diferenças são 

relevantes para nossa análise, já que os dois grupos envolvidos na pesquisa são formados por 

servidores concursados, ou seja, há um controle no acesso, normas formais que regem sua 

atuação  e  a  estabilidade  na  carreira  conferem  algum  tipo  de  comprometimento  com  a 

instituição maior que o verificado entre os funcionários do congresso norte-americano.

As cores dos crachás da Câmara (os servidores têm crachá verde, os CNE crachá rôxo, 

o  secretariado parlamentar  crachá vermelho  e  assim por  diante)  servem para marcar  essa 

distinção e ao mesmo tempo reforçar uma hierarquia não oficial (servidor está acima do CNE, 

que,  por  sua vez  está  acima do secretariado parlamentar).  Essa  separação é  problemática 

porque além de trabalharem juntos, muitas vezes esses profissionais têm a mesma atribuição. 

É corrente no corredor das comissões que o servidor de carreira é menos comprometido com 

o trabalho do que os colaboradores, pois estes não têm estabilidade e estão permanentemente 

submetidos à avaliação de desempenho por parte dos parlamentares, que controlam seu acesso 

ao cargo, ao contrário do que acontece com os servidores, que têm estabilidade. Mas isso não 

significa que os servidores não tenham compromisso e trabalhem com afinco. Principalmente 

para os servidores da nova geração, o comprometimento e o entusiasmo são características 

presentes na maioria – não todos – mas uma maioria  significativa,  que logra desenvolver 

serviços de excelência  e  são,  em muitos  casos,  bastante proativos.  Essa  proatividade está 

expressa  nos  concursos  que  administração  promove  entre  os  servidores  para  o 

desenvolvimento de idéias que aperfeiçoem as rotinas de trabalho. O portal Plenarinho, que 

abriu um canal de comunicação da Câmara com o público infantil, é um exemplo disso.

Clientes –Assim como nos EUA, há uma distinção entre funcionários envolvidos com 
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atividades  legislativas  e  políticas.  Enquanto  os  servidores  de  carreira  estão  envolvidos 

exclusivamente  com atividades  legislativas,  os  funcionários  não  estáveis  se  repartem em 

atividades  legislativas  e  atividades  políticas.  Estes  últimos têm forte  compromisso  com o 

mandato do parlamentar e sofrem ao final de cada Legislatura a pressão pela perda de seus 

empregos, já que metade dos deputados não voltam para a Câmara. Apesar disso, é grande o 

número  de  funcionários  não  estáveis  que  estão  na  Câmara  há  mais  de  dez  anos,  muitos 

transitando entre vários gabinetes, até pela especialização que adquiriram. O envolvimento de 

alguns desses funcionários nos escândalos das sanguessugas (já citado anteriormente nesse 

texto),  fez com que nessa  última Legislatura  vários  dos  novos deputados tenham evitado 

contratar funcionários antigos com medo de que estivessem envolvidos com práticas viciadas. 

Foi  um momento  triste  para  quem conhece  o  pessoal  do  Anexo  IV,  muitos  procurando 

emprego  sem  sucesso,  se  sentindo  injustiçados  depois  de  anos  de  dedicação  à  Casa.  A 

Câmara, que é a casa do povo e que consagrou os direitos fundamentais da 1ª a 4ª geração em 

seu texto, dispensa seus colaboradores sem qualquer indenização. 

BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO

  Quando o problema é a comunicação, as barreiras são problemas da Secom, que deve 

ter  entre  suas  atribuições  a  comunicação  interna.  A Revista  da  Casa  foi  uma resposta  à 

demanda interna por maior diálogo entre os setores. Mas também as barreiras dizem respeito a 

um problema organizacional,  setores atuando de forma estanque, sem integração orgânica. 

Isso  vem  sendo  objeto  de  atenção  dos  vários  setores  envolvidos  com  o  planejamento 

estratégico e várias iniciativas da administração vêm obtendo êxito em articular esforços dos 

diferentes setores em torno de objetivos comuns. 

A Secom foi pioneira a colocar a questão da integração na sua pauta com a realização 

dos seminários internos e da criação da Coordenação de Jornalismo e, mais recentemente, a 

Coordenação  de  Comunicação  Institucional.  Hoje  os  veículos  de  jornalismo  dialogam  e 

cooperam mais entre si. Os setores de relações públicas e publicidade não concorrem mais, 

buscam mais sinergia em seu trabalho.

A Consultoria Legislativa estabelece internamente forças-tarefa em torno de grandes 

temas, envolvendo vários núcleos num esforço comum de trabalho, como foi o caso com o 

Programa de Aceleração do Crescimento e o pacote de segurança pública. Também relevante 

é a iniciativa de trabalho conjunto da Consultoria Legislativa e da Consultoria do Orçamento, 
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especialmente na elaboração do PPA e da peça orçamentária. 

A superação das barreiras de comunicação depende, acima de tudo, de uma decisão 

dos gestores de, em primeiro lugar, reconhecer a dimensão do problema e o seu alcance, e, em 

segundo lugar, de promover as mudanças necessárias.  

A  interação  entre  a  Secom  e  a  Consultoria  Legislativa  hoje  depende  dos  canais 

informais, já que os canais institucionais ou não existem ou foram abandonados. Uma barreira 

significativa de comunicação entre os dois setores está relacionada a uma diferença da relação 

do tempo entre os dois grupos que se interagem. Os jornalistas trabalham com a pressa na 

informação; os consultores têm uma necessidade de dedicar um maior tempo na elaboração de 

seu  trabalho.  A  diferença  de  timing  é,  portanto,  um  dos  grandes  desencontros  entre  os 

profissionais dos dois setores.

CAMPO SIMBÓLICO

Ao proferir  palestra  de  ambientação  para  os  novos  deputados,  o  ex-presidente  da 

Câmara  Aldo Rebelo  ressaltou  os  instrumentos  que o Legislativo  colocava nas  mãos dos 

parlamentares no exercício do mandato. Aldo destacou especificamente a consultoria técnica 

e os meios de comunicação da Casa. De toda uma complexa estrutura a serviço do mandato 

parlamentar,  são  esses  dois  setores  os  que  têm  maior  visibilidade  e,  portanto  os  mais 

prestigiados. Consultoria Legislativa e Secretaria de Comunicação, portanto, estão no topo de 

uma disputa por reconhecimento e poder dentro da estrutura da Câmara dos Deputados, o que 

os coloca à frente até dos próprios gabinetes dos deputados e das estruturas de assessoramento 

das comissões técnicas e das lideranças.

Sendo os  “sistemas  simbólicos”  instrumentos  de  conhecimento  e  de  comunicação, 

estão a Conle e a Secom, em suas atribuições específicas de produção de conhecimento e 

disseminação  do  conteúdo  do  processo  legislativo,  por  trás  da  construção  do  sistema 

simbólico  da  Câmara  dos  Deputados.  Daí  não  ser  estranho imaginar  que  os  dois  setores 

estejam em contato inconsciente na construção dessa realidade específica. A intervenção de 

cada  um  dos  dois  campos  isolado  para  a  construção  da  estrutura,  dos  códigos  de 

reconhecimento do campo comum – a Câmara dos Deputados – esbarra naturalmente na ação 

do outro. Talvez daí derive os atritos permanentes assumidos, ou percebidos, dentro de uma 

(falsa)  perspectiva  de  disputa  por  afirmação  ou  hegemonia.  Talvez  o  que  os  inquieta, 
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verdadeiramente, não seja um atrito, uma disputa de campos por influência, mas uma efetiva 

ligação que dá coerência ao todo e não se completa, sempre falta um pedaço enquanto não 

dialogam, os pedaços não se encaixam como deveriam – o conhecimento e a comunicação. 

Essa integração carece de um consenso, difícil de se cristalizar por se tratarem de campos 

distintos  com  estruturas  distintas,  códigos  próprios,  e,  pior  não  reconhecem  pertencer, 

necessariamente, a um campo maior que os obriga a interagir, como os campos da mídia e da 

política, descrita por Bourdier. Nesse exemplo, os dois campos (mídia e política) interagem 

conscientemente  –  os  políticos  buscam legitimidade  através  da  mídia  e  a  mídia  interfere 

deliberadamente  na construção dos  valores  do outro campo. Aqui no nosso caso,  os  dois 

setores admitem um intercâmbio, mas não uma interdependência tão estreita. 

Como dois campos em um mesmo campo de lutas, eles trabalham inconscientemente 

para transformar seus valores  e capital  simbólico.  Duas esferas que se guiam por lógicas 

diferentes. No caso da Secom, tenta interferir, através dos critérios editoriais, da seleção das 

pautas, da interpretação do processo legislativo e da hierarquia da informação, naquilo que é 

parte  essencial  do  trabalho  da  Consultoria  –  o  conteúdo  da  informação  legislativa.  Já  a 

Consultoria manipula seu poder impondo a reserva da informação, o anonimato, o controle 

sobre a disponibilização da informação (timing) e na forma como o seu cliente, o deputado, 

traduzirá o processo legislativo. 

Investigar as disputas de poder por trás das relações é mais difícil de identificar, seja 

nas entrevistas, seja no envolvimento participante da pesquisa.  Mas todo e qualquer indício 

que se pôde  levantar nos dois casos trouxe uma carga de sinceridade importantíssima para a 

análise, como veremos a seguir.

PESQUISA PARTICIPANTE

A imersão que fiz na Consultoria foi a decisão mais acertada para o objetivo proposto 

nessa pesquisa. Logicamente o projeto não nasceu acadêmico, mas a oportunidade se mostrou 

muito rica para uma reflexão teórica sobre a interação entre os dois setores da Câmara. Como 

repórter, como editor, como assessor de imprensa da Presidência, como assessor de CPI e do 

Conselho  de  Ética,  e  como  coordenador  de  Jornalismo  sempre  mantive  contatos  com  a 

Consultoria. Aliás, já no primeiro mês de Câmara procurei os consultores que participaram 

das reformas administrativa e da previdência para produzir reportagens especiais. Sempre fui 

bem recebido. 
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Sempre vi a Consultoria cooperando com o jornalismo da Secom, mas sempre percebi 

que essa interação era muito limitada. Primeiramente, porque era uma parceria de mão única. 

Depois porque percebia aqui e ali uma incompleta satisfação por parte dos colegas da Secom 

com relação à Consultoria. Eles sempre eram elogios, mas nunca sem reservas. Especialmente 

porque  nem todos  os  consultores  eram acessíveis,  ou  nem sempre  muito  objetivos,  ou  a 

informação não estava disponível  no tempo certo. A recíproca era verdadeira.  Aqui e ali, 

muito mais reservadamente que no caso anterior,  percebia nos elogios dos consultores  ao 

trabalho da Secom algumas reservas à qualidade da informação produzida. Diga-se que eram 

críticas muito sutis mesmo, quase camufladas. Essas diferenças se traduziam em pequenas 

desconfianças mútuas, que, na minha visão, atrapalhava essa parceria. Por trás delas, minha 

intuição dizia que havia um elemento chave: o desconhecimento mútuo.

O mergulho na Consultoria teve como principal objetivo conhecer de perto os colegas 

para entender como trabalhavam, quais critérios e valores usados nesse trabalho e, também, 

como eles nos enxergavam. Fui muito bem recebido, mas isso não evitou que me sentisse um 

intruso, alguém que está espionando o outro. Era realmente estranho estar ali, um jornalista da 

Secom, numa estação de trabalho do serviço de administração da Conle – “fazendo o quê?” E 

os meus horários e rotinas eram estranhas até para um consultor que trabalha por produção e 

não cumpre necessariamente um expediente. Eu só ia duas vezes por semana, nos outros dias 

eu  sumia.  Passava  parte  do  tempo  perambulando  pelos  gabinetes  dos  consultores  e  no 

Conselho de Altos Estudos – quando não estava cobrindo alguma atividade ou participando 

de reuniões.

Nessa experiência  imaginei  como deve ser  delicado para um antropólogo conviver 

com uma civilização  diferente  da  sua.  A  gente  não  pode  querer  parecer  um deles,  nem 

também pode ficar ali o tempo todo como um estrangeiro. Fiquei como se estivesse prestando 

um serviço para a Consultoria. E estava mesmo! Mas também estava lá com o objetivo de 

representar a Secom, mas esse papel eu não podia – ninguém disse isso ou me reprimiu – mas 

eu sentia que não interessava aos colegas consultores, claro com a exceção do diretor com 

quem acertei os termos de minha permanência ali.

Nesse exercício de imersão, procurei estranhar um ambiente que já me era bastante 

familiar. Tenho vários amigos, colegas e conhecidos com quem voltei a interagir e outros que 

vim  a  conhecer  nesse  período.  As  descobertas  importantes  foram  que  os  consultores 
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trabalham com um nível de comprometimento e entusiasmo maior que o que eu imaginava – e 

olha que eu já tinha uma boa imagem a esse respeito. A Consultoria tem uma dimensão – 

fisica, de pessoal e de trabalho – bem maior que a que eu suspeitava. Também o nível de 

arrogância é muito menor do que nossos preconceitos fazem crer. São bem mais acessíveis 

que se costuma dizer (nisso não foi uma novidade para mim). E neste aspecto, descobri uma 

predisposição para interagir com a Secom muito superior a que eu mesmo imaginava.   
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2.5 – NOSSAS HIPÓTESES

Nessa pesquisa, partimos de quatro hipóteses para explicar os fatores que podem estar 

concorrendo para dificultar o entrosamento entre a Secretaria de Comunicação e a Consultoria 

Legislativa:

Hipótese 1 – as percepções que os representantes da Conle e da Secom têm sobre sua 

própria missão institucional apontam perspectivas de atuação divergentes uma da outra e, 

portanto, não conduzem a uma articulação mais orgânica de suas atividades. Tal hipótese é 

deduzida da descrição dos objetivos dos dois setores, presente na apresentação da estrutura da 

Câmara em seu portal. De acordo com ela, a Secretaria de Comunicação Social é o “órgão 

responsável pela divulgação das atividades parlamentares e fortalecimento da imagem 

institucional da Câmara dos Deputados”. E acrescenta: “Os veículos de comunicação possuem 

cobertura nacional e permitem aos cidadãos acompanhar as discussões, votações e o 

trabalho parlamentar realizado na Casa”. Sobre a Consultoria Legislativa diz que é o “órgão 

institucional de assessoramento da Câmara dos Deputados. É composta de uma equipe 

multidisciplinar de especialistas, cuja função é subsidiar os Deputados em todas as fases do 

processo legislativo. Seus trabalhos são confidenciais e apartidários e em sua maioria 

exclusivos, e obedecem a critérios de pertinência, objetividade e isenção técnica. Assim, 

dispõe da possibilidade de analisar situações e formular propostas, realizar estudos 

aprofundados e fundamentar alternativas de ação, fundamentando tecnicamente a atuação do 

Parlamentar”. Há nessa descrição uma evidente interface nas duas missões – a informação 
legislativa.  Apesar de a informação legislativa ser uma identidade que favoreça o elo entre os 

dois setores, suspeitamos que essa ligação seja fragilizada pela forma como cada qual foca sua 

atuação sobre ela. Para a Secom, há um necessário enfoque (preocupação) no 

desenvolvimento dos seus produtos para o público externo - o cidadão, os setores da 

sociedade civil organizada e a própria mídia privada, que são o público-alvo da divulgação 

das atividades legislativas. Para a Conle, o cliente é o parlamentar, a quem deve assessorar 

no sentido de prover informações e consultoria no sentido de que faça a decisão mais 

adequada. Essas duas perspectivas colocariam os jornalistas e consultores de costas uns para 

os outros;

Hipótese 2 – o desconhecimento mútuo dificultaria uma melhor exploração do 
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potencial de cooperação. Se pudessem conhecer mais de perto a missão, os produtos, os 

critérios, as demandas, as idéias, enfim, a estrutura que rege a atuação dos colegas do outro 

setor, os profissionais dos dois órgãos interagiriam com mais freqüência e com mais 

eficiência. Por exemplo, os consultores precisam zelar pelo sigilo da informação legislativa 

que produzem, visto que o resultado de sua produção intelectual se dirige, na maior parte das 

vezes, exclusivamente ao parlamentar. Há, por essa razão, uma natural dificuldade em se 

compartilhar todas as informações. A Secom, por sua vez, precisa estabelecer critérios de 

decisão editorial de forma a cumprir os objetivos (divulgação da atividade legislativa) e os 

parâmetros (comunicação de interesse público) que norteiam sua atuação. Sem conhecer as 

restrições do trabalho do consultor, o jornalista da Secom encontra dificuldade de acessar as 

informações com maior antecipação. Por outro lado, ao ignorar os critérios editoriais que 

norteiam a publicação das notícias pela Secom, os consultores perdem boas oportunidades de 

dar visibilidade aos estudos mais relevantes produzidos pela Consultoria.

Hipótese 3 - a falta de instrumentos institucionais de articulação entre os dois órgãos 

dificulta a cooperação. Como não há uma instância formal onde os dois setores estabeleçam 

um diálogo sistemático, a troca de informações não flui naturalmente, as possibilidades de 

articulações não são adequadamente exploradas e os mecanismos de cooperação limitados;

Hipótese 4 – A imagem que os profissionais da Secom e da Conle têm um do outro é 

negativa e, portanto, os dois grupos são menos propensos a cooperar entre si. No campo da 

representação  e  do  capital  simbólico  analisar  os  valores  que  interferem no  domínio  das 

relações profissionais.
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2.6 – DADOS QUE ESTAMOS EM CONDIÇÃO DE APRESENTAR

As hipóteses propostas foram testadas por meio de uma pesquisa de campo. Embora o 

universo fosse restrito (108 jornalistas e cerca de 200 consultores), só nos foi possível aplicar 

questionários junto a 21 jornalistas dos quatro veículos de comunicação da Secom (incluindo 

os  diretores  dos  quatro  veículos)  e  20  consultores  de  12  áreas  temáticas  da  Consultoria 

Legislativa (incluindo o diretor, um de seus vice-diretores, o coordenador do GT Interação 

Legislativa e o coordenador do GT de reformulação da página da Consultoria). No caso das 

entrevistas  da  Secom,  tomou-se  o  cuidado  de  distribuir  entre  jornalistas  antigos,  os  do 

concurso de 98 e os do concurso de 2004. Foram entrevistados cinco profissionais de cada um 

dos quatro veículos, mais a coordenadora de jornalismo. Deu-se preferência por profissionais 

que já tivessem interagido com a Consultoria. 

Na Consultoria, além de procurar distribuir as entrevistas pelo máximo de núcleos 

temáticos possível, foram incluídos alguns consultores indicados pelo diretor. Quase todos 

tinham algum conhecimento do entrevistador. Foi solicitado que não considerassem que 

estavam respondendo para um profissional da Secom opiniões sobre a própria Secom, 

argumentando que as respostas da Secom não trariam uma eventual distorção do 

constrangimento de falar sobre a Conle para alguém da Conle. 

Foi garantido o anonimato e explicado o escopo da pesquisa, sem mencionar as 

hipóteses que estavam sendo testadas. Quase todas as entrevistas foram feitas pessoalmente, 

com exceção de cerca de oito, que foram feitas pelo telefone. Além das perguntas abertas, foi 

dado espaço para que os entrevistados comentassem as respostas fechadas e, quando foi esse o 

caso, foram feitas as devidas anotações, que serviram para consolidar a interpretação dos 

dados.

Os resultados, embora não guardem relação precisa das opiniões em termos 

quantitativos,  apontam  tendências  importantes  para  a  análise  em  termos  qualitativos, 

especialmente porque permitiram captar respostas descritivas, não só nas perguntas abertas, 

mas na maioria dos casos das perguntas fechadas. 

Os números indicados nas análises a seguir não representam um percentual do 

universo dos profissionais escopo da presente pesquisa, mas tão somente o percentual das 

respostas obtidas entre os entrevistados. 
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Os dados coletados nas entrevistas indicam que:

Hipótese 1:

Na perspectiva da Secom, o foco principal do trabalho da Consultoria é:

Os  deputados  para  100%  dos  entrevistados,  sendo  que  23,81%  destes 

marcaram  todas  as  alternativas  (deputados,  cidadãos,  Mesa  Diretora  e 

Administração da Câmara);

A Mesa Diretora foi assinalada por 42,86% dos entrevistados, incluídos aí os 

que marcaram todos.

Na perspectiva da Conle, o foco principal do trabalho da Secom é:

Os deputados para 75% dos entrevistados, sendo que destes 42,86% marcaram 

todas as alternativas (incluindo a Administração da Câmara);

Os cidadãos e a Mesa Diretora foram assinalados por 60%, incluídos aí os que 

marcaram todos.

(Jornalistas responderam sobre as atribuições da Consultoria)

Subsidiar ou elaborar projetos = 66,67 %

Fazer estudos e notas técnicas = 42,86 %

Subsidiar parlam. com informações aprofundadas = 38,10 %

Assessorar ou Elaborar parecer 28,58 %

Fazer pesquisa = 14,29 %

Discursos = 14,29 %

Assessorar comissões = 14,29 %

Subsidiar funcionários da CD com informações aprofundadas = 4,77 %

Peneira de projetos = 4,77 %

Assessorar administração = 4,77 %

(Consultores opinaram sobre as atribuições da Secom)

Informar (bem) aos cidadãos o que acontece na Câmara = 75 %

Divulgar o trabalho dos parlamentares prestação de contas do mandato = 20% 

Projetar o trabalho da Câmara, afirmar papel da Câmara, zelar pela imagem = 20%

Focar na parte substantiva do processo legislativo = 15%
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Interação entre a CD e o cidadão, entre representante e representado = 15%

Papel importante na democracia = 15%

Comunicação social, divulgação, RP, divulgação interna = 10%

Contribuir para uma imagem não distorcida da CD = 5%

Propaganda institucional da CD e especificamente da Mesa Diretora = 5%

Reunir e sistematizar informações sobre o processo legislativo = 5%

Hipótese 2:

Nas entrevistas realizadas levantamos que:

Conhecimento
14,29% dos jornalistas responderam ter noção clara do trabalho da Consultoria

80,96% disseram que têm uma boa noção

4,77% têm uma vaga noção

Sendo que:

52,38% têm uma boa idéia de como funciona e sabe onde fica instalada

38,10% têm alguma idéia de como funciona e sabe onde fica instalada

4,77% têm alguma idéia de como funciona, mas não sabe onde fica

4,77% não têm idéia de como funciona, mas sabe onde fica

10% dos consultores responderam ter noção clara do trabalho da Secom

52,38% disseram que têm uma boa noção

35% têm só uma vaga noção

Sendo que:

10% têm boa idéia de como funcionam e onde ficam o Jornal,  a TV, a Rádio e a 

Agência;

30% têm boa idéia de como funcionam, mas não sabem onde ficam instalados alguns 

deles;

45% têm alguma idéia de como funcionam, mas não sabem onde ficam instalados 
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alguns; 

5% tem alguma idéia de como funcionam, mas não sabe onde ficam instalados;

10% não têm idéia de como funcionam, mas sabem onde ficam instalados alguns deles

O que fazem

Sobre  as  atividades  que  a  Consultoria  Legislativa  está  envolvida,  os  jornalistas 

assinalaram: 

85,72% – Analisar proposição legislativa de deputado

52,38% – s Sugerir proposição legislativa a deputado

95,24% – Preparar proposição legislativa a pedido do deputado

80,96% – Escrever discursos para o deputado

61,91% – Corrigir discursos do deputado

90,48% – Assessorar as CPI

80,96% – Assessorar as comissões permanentes

42,86% – Assessorar as reuniões do plenário 

66,67% – Assessorar a Mesa Diretora

52,38% – Assessorar a Administração da Câmara

100%    – Dar parecer sobre proposição legislativa

33,34% – Atender o cidadão (via estudos)

90,48% – Atender a imprensa externa e interna

71,43% – Dar visibilidade ao trabalho da Consultoria

Sobre as atividades que a Secom está envolvida, os consultores assinalaram:

95% – Cobertura jornalística das reuniões do Plenário

95% – Cobertura jornalística das reuniões das comissões

50% – Cobertura jornalística das reuniões da Mesa

65% – Cobertura jornalística das eleições

90% – Cobertura jornalística das manifestações populares no Congresso

100% – Fazer matéria das proposições legislativas

100% – Fazer matéria sobre matérias aprovadas
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65% – Fazer matérias sobre discursos dos deputados

55% – Fazer matérias sobre atividades dos servidores

60% – Cerimonial da Câmara dos Deputados

65% – Organizar e promover eventos

95% – Assessoria de Imprensa da Câmara 

65% – Assessoria de Imprensa da Presidência

55% – Assessoria de Imprensa da Administração da Câmara

60% – Criação de campanhas

45% – Atender o cidadão

90% – Dar visibilidade ao trabalho da Secom

Parcerias

Quando  os  jornalistas  foram perguntados  se  já  haviam recorrido  aos  produtos  ou 

profissionais da Consultoria Legislativa em sua atividade profissional na Secom, responderam 

que:

muitas vezes – 52,38%

poucas vezes – 42,86%

nunca – 4,77%

Quando os  consultores  foram perguntados se  já  haviam recorrido aos  produtos  ou 

profissionais da Secom em sua atividade profissional na Consultoria Legislativa, responderam 

que: 

muitas vezes – 45%

poucas vezes – 25%

nunca – 25%

algo entre muitas e poucas vezes – 5%

Questionados se achavam que o desconhecimento mútuo a respeito de valores e de 

funcionamento atrapalha essa parceria:

76,19% dos jornalistas responderam que sim, bastante
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19,05% dos jornalistas responderam que sim, um pouco

4,77% respondeu que não 

Questionados se achavam que o desconhecimento mútuo a respeito de valores e de 

funcionamento atrapalha essa parceria?

65% dos consultores responderam que sim, bastante

35% dos consultores responderam que sim, um pouco

Divulgação dos trabalhos da Conle

Consultados se os trabalhos dos consultores deveriam ser divulgados pela Secom em 

seus veículos, os jornalistas responderam que:

Sim  (57,15%),  porque  o  conteúdo  é  de  interesse  da  população,  assunto 

relevante  para sociedade,  não  no sentido de  promoção do consultor,  para fugir  da 

questão política e dar fundamentação técnica das matérias em discussão; sistematiza 

conteúdo  que  está  disperso;  garante  ao  cidadão  avaliar  tecnicamente  os  projetos; 

grande auxílio para quem acompanha a reportagem; a consultoria produz a inteligência 

da  CD  (exemplo  cartilha  AMB);  valorizar  o  trabalho  dos  consultores  e  dar 

conhecimento à população sobre o nível técnico da CD (a imprensa passa imagem do 

funcionário vagabundo); contribuir para o debate;

Nem todos (28,58%), apenas dentro das matérias como fontes de informação; o 

trabalho propriamente deve ter publicação própria; só os trabalhos de interesse para 

público externo; não incluir os trabalhos exclusivos para parlamentares; destaque para 

os estudos sobre temas do processo legislativo; só os que têm impacto social; quando o 

estudo estiver  refletido nos  projetos  em discussão;  só  se  encaixar  com a pauta do 

processo legislativo;

Não  (14,29%)  porque  não  é  atribuição  da  Secom  divulgar  trabalhos 

particulares,  mas  mostrar  como  eles  subsidiam o  processo  decisório,  atrelando  às 

notícias (aprofundando), não matérias sobre trabalhos; acha mais relevante eles darem 

apoio ao conteúdo das pautas.

Consultados se os trabalhos dos consultores deveriam ser divulgados pela Secom em 
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seus veículos, os consultores responderam que:

Não (20%), porque a função do consultor é ser ghost writer

Sim (25%), porque a Conle trabalha com a dimensão técnica, conteúdo analítico de 

tomada  de  decisões  paralamentares  (em  contraposição  ao  político),  esse  conteúdo  é 

importante  para  o  cidadão  saber  que  a  tomada  de  decisão  na  CD  se  fundamenta  nesse 

conteúdo  técnico;  matérias  e  publicações  sobre  estudos,  divulgação  com  estratégia 

segmentada; cobertura dos eventos que os consultores participam; utilizar a Conle como fonte 

permanente;  ter mais contatos com as pessoas da Secom dentro da Consultoria e ter uma 

referência  lá;  aqui  tem duas  correntes:  uma acha  que  a  Conle  deve  ficar  na  sombra  do 

deputado  e  outra  acha  que  o  consultor  pode  aparecer,  claro,  não  como  protagonista  do 

processo legislativo, mas como importante apoio

Nem  todos  (55%),  os  que  são  assinados  pelos  deputados  não;  os  trabalhos  com 

dimensão  técnica;  os  de  caráter  geral,  temas  mais  amplos;  desenvolver  canais  para  dar 

publicidade aos trabalhos; estudos e notas técnicas poderiam ser objetos de maior divulgação 

dentro dos veículos; os autores dos trabalhos deveriam ser chamados para os debates; podiam 

ser divulgados no site e na revista Plenarium; depende, o trabalho é de apoio ao parlamentar e 

não para projetar o consultor, mas qdo é um tema mais amplo, programa ou legislação que é 

esclarecido/traduzido como tv digital e biodiesel; os estudos de maior relêvo, com divulgação 

autorizada; cobrar que sejam produzidos estudos relevantes; deveria ser dada publicidade às 

pesquisas coordenadas pelo Cefor; com cuidado é necessário haver filtro político; ; deveria 

haver notas no Jornal da Câmara por ser dirigido ao público interno, mas não ter visibilidade 

para fora.

Acesso dos jornalistas aos trabalhos dos consultores

Quando a pergunta se referiu ao acesso de repórteres e editores da Secom a todos os 

trabalhos desenvolvidos pelos consultores, os jornalistas responderam que:

Sim (71,43%) e acrescentaram que deveria haver um índice com relação dos trabalhos 

para consulta dos pauteiros; poderia ser disponibilzados na Intranet; poderia haver um resumo 

periódico dos trabalhos divulgados; poderia haver um acesso geral pelo portal para verificar 

aproveitamento; acha que há uma cultura da Secom de não dar visibilidade aos consultores e 

seus trabalhos, não há visão uniforme sobre isso (Agência dá, Jornal não dá); a qualidade dos 
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estudos é melhor que outras fontes de fora, p. ex. estão dando assessoria tv digital, dando 

fundamentação técnica aos argumentos da tv câmara na formatação do projeto de tv digital; o 

conselho editorial poderia alertar quando sai um estudo novo; deveria ter uma publicação com 

as atividades dos consultores.

Nem todos (28,58%) porque os exclusivos não; desde que seja um trabalho público, 

pelo acesso das notas técnicas na Internet; seria bom divulgar os trabalhos desenvolvidos para 

acompanhamento;  estabelecer  um  canal  com  a  Secom  para  poder  divulgar  conteúdos 

existentes;  a  critério  dos  consultores;  disponibilizar  sistema  de  consulta  (pesquisa);  eles 

devem ser incluídos como fonte, mas para isso seria necessário mudar o jornalismo da Secom 

que não aprofunda nos temas; os consultores deveriam participar mais das entrevistas

Para a mesma pergunta (acesso de repórteres e editores da Secom a todos os trabalhos 

desenvolvidos pelos consultores) os consultores responderam que:

Nem todos (75%) – só os estudos e notas técnicas,  há trabalhos que são sigilosos 

(grande parte); seria bom para divulgar os trabalhos mais aprofundados; os estudos já estão na 

Internet e não têm divulgação da Secom, que precisava se informar sobre esses estudos, o 

parlamentar às vezes não tem conhecimento; A Secom está mais voltada para a dimensão 

política e não a técnica; muitas vezes um professor da UnB é projetado e o consultor não, a 

Câmara  ganharia  se  projetasse  a  imagem de  competência  técnica,  só  mostra  competência 

administrativa; não vão ter nem tempo nem vontade (Secom), a maioria dos trabalhos são 

muito técnicos;  quais e como deve ser estabelecido pela Conle

Não (25%), porque os trabalhos são sigilosos, exclusivos dos parlamentares; deve ser 

opção do consultor, muitos não querem (não falava dos próprios trabalhos); até dentro da 

Conle as informações não são compartilhadas porque não pertencem ao consultor.

Hipótese 3

Potencial de parceria

Ao serem questionados se achavam que todas as possibilidades de parceria  entre os  dois 

setores são bem exploradas, 95,24 % dos jornalistas (apenas 1 respondeu que sim) e 90% 

(10% responderam não sei) dos consultores responderam que não. As explicações encontradas 

para essa resposta foram assim distribuídas:

Secom:
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28,58% - falta conhecimento;

28,58% - culpa da Secom;

23,81% - culpa da Conle; 

23,81% - falta comunicação ou intercâmbio

Consultoria:

35% - culpa da Secom (não há regras claras, estudos não são divulgados, decisão de 

diálogo)

30% - culpa da Conle (não há regras claras, consultor não aponta erros nas matérias, 

idem)

30% - falta conhecimento

35%-  faltam canais (comunicação, intercâmbio, interação)

Jornalistas – Os comentários dos jornalistas sobre a responsabilidade da Secom e da 

Conle se  referiam claramente  à  responsabilidade institucional  de ser  criar  mecanismos de 

promoção da parceria,  que estão evidentemente relacionados aos outros dois tópicos mais 

lembrados: falta de conhecimento e de comunicação. Na visão dos entrevistados da Secom, a 

parceria tem que ser uma cultura abraçada pelos dirigentes dos dois setores, porque o hábito 

de  interlocução  (“contatos  informais”)  só  vai  acontecer  se  todos  tiverem consciência.  Os 

jornalistas reconhecem que a Conle é um órgão importante, mas pouco explorado pela Secom. 

Vários editores sugeriram a participação de consultores nos programas. Outros reconhecem 

que a Secom cobra muito dos consultores, mas explora mal a possibilidade deles traduzirem 

matérias  mais  difíceis.  Um  problema  identificado  por  vários  é  em relação  à  questão  da 

disponibilidade dos consultores  e sugerem colaborações mais permanentes  ao invés de só 

procurar  quando precisa.  Os mais  críticos,  acham que a percepção dos consultores  não é 

homogênea no que diz respeito à colaboração e que parte da culpa é dos gestores. Também foi 

reclamada uma estrutura que permita antecipar os trabalhos deles que poderiam servir para a 

pauta.  Apesar das críticas, reconhecem que a parceria já evoluiu muito, pois a resistência 

deles  aparecerem em entrevistas  ou  como  fontes  já  foi  quebrada  em parte.  Também foi 

lembrado que a Secom tem restrições editoriais para usá-los como fonte: “não é o foco da 
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Secom a cobertura da produção da Conle, o critério editorial restringe-se à divulgação dos 

deputados”, embora haja trabalhos importantes que eles gostariam de divulgar.

Consultores – Os consultores elegeram os mesmos problemas que os jornalistas para 

explicar  as  deficiências  na  parceria:  falta  de  conhecimento,  de  canais  de  interlocução  e 

iniciativas institucionais dos dois órgãos. Falaram também da falta de uma cultura de parceria 

e da necessidade de se conciliar rotinas. Na visão de um consultor, os dois setores trabalham 

com  informação  legislativa,  dois  lados  da  mesma  moeda  (um  produzindo  e  outro 

disseminando),  mas  a  Secom,  reclama  ele,  usa  como  uma  fonte  qualquer:  “parceria  é 

instrumentalização automática e não um uso mecânico, ou seja, cobrar só quando interessa e 

não compartilhar a estratégia de divulgação da informação”. Outro vai mais direto na questão 

tratada nessa hipótese: “a divulgação dos trabalhos é informal, deveriam ser feitos em canais 

institucionais”. Outro justifica o fato de os jornalistas procurarem mais os consultores que o 

contrário porque “é mais fácil para os jornalistas trazer demandas, tomarem a iniciativa”, mas 

reconhece que sem acesso à produção da Conle fica mais difícil para eles terem iniciativa. Um 

consultor justifica a dificuldade de acesso dos jornalistas pela desconfiança que os consultores 

têm do desconhecido. Mas vários têm consciência de que a Conle “é um repositório precioso 

de informações para a Secom, que poderia aproveitar melhor se conhecesse o conteúdo e vice 

versa também se os consultores conhecessem melhor o trabalho da Secom, já que a Conle 

poderia aproveitar melhor a divulgação desse conteúdo.

Diálogo

Com relação ao potencial de o aumento no diálogo proporcionar novas possibilidades 

de  parcerias  a  resposta  dessa  vez  foi  unânime –  100% dos  jornalistas  e  dos  consultores 

concordaram. Já havia expressado espontaneamente a questão da comunicação na pergunta 

anterior.  Instados  a  lembrar  de  um exemplo  de parceria  que poderia  surgir  de um maior 

diálogo, citaram:

Jornalistas:

33,34 % citaram novas pautas e sugestões de programas e produtos;

28,58 % citaram participação dos consultores em entrevistas, debates (chats) e artigos;

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 117



118

28,58  %  melhorar  a  linguagem  (correção  de  notícias),  na  tradução  dos  aspectos 

técnicos, tirar dúvidas,corrigir erros e imprecisões (feedback)

19,05 % lembraram da produção de matérias especiais

Consultores:

35%  -  divulgação  de  trabalhos  específicos,  projetos  estruturantes  (como  os  do 

Conselho de Altos Estudos), divulgação dos estudos;

25% - explicação de temas específicos;

20% - divulgação eventos da Conle assessoria de comunicação à Conle (exs.: GT portal 

e seminário internacional;

10% - apoio nas comissões (permanentes e CPI);

10% - antecipação de temas para pautas, sugestão de programas na tv ou rádio;

5% - correção de notícias

5% - agenda comum;

Os jornalistas lembraram que, “expremidos pelo tempo os jornalistas não conseguem 

traduzir  direito  matérias  mais  complicadas”  e  lembraram que “o  consultor  poderia  ajudar 

explicando  melhor”.  Para  os  entrevistados  da  Secom “os  trabalhos  técnicos  e  estatísticas 

produzidas pelos consultores poderiam enriquecer as matérias especiais”, e com a “divulgação 

mais ampla (e a tempo) dos relatórios das medidas provisórias”. Os consultores sugeriram que 

a  Secom  “criasse  uma  série  na  tv  para  aprofundar  sobre  temas  em  debate  na  CD”.  E 

criticaram: “hoje só se dá a dimensão política; a Secom poderia dar mais visibilidade aos 

projetos estruturantes”. 

Instância própria

Quando perguntados diretamente se achavam que deveria ser  criada uma instância 

própria para favorecer a comunicação, já identificada anteriormente como um problema (ou 

solução) para o aprimoramento da parceria, muitos jornalistas responderam que não deveria 

ser  criada  uma  instância  própria  se  referindo  a  novas  estruturas  administrativas  ou 
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burocráticas.  Muitos  desses colocavam encontros especiais  ou reuniões sistemáticas  como 

alternativa para os contatos.  Estes foram categorizados como instâncias próprias, já que a 

pergunta referia-se a uma iniciativa premeditada, especial, para os debates, em contraposição 

aos contatos individuais espontâneos.  Já existe uma instância própria na Secom para esse 

canal e muitos na Secom se referiram a ele. Então, embora expressassem que não deveria ser 

criada “outra” instância própria, eles concordavam que a Coordenação de Jornalismo seria 

uma  instância  que  poderia  facilitar  esse  diálogo.  Foram  ,  então,  incluídos  na  categoria 

instância própria. 

Na Consultoria, igualmente, muitos dos que preferiram contatos informais sugeriram 

algum procedimento institucional,  como reuniões e rotinas de trabalho específicas.  Nestes 

casos foram incluídas nas categorias “instância formal”, quando não se referia explicitamente 

aos  contatos  pessoais,  e  “os  dois”,  quando  o  procedimento  serviria  para  abrir  canais  de 

contato  pessoal.  Também  quando  sugerido  um  planejamento  específico  para  propor 

alternativas  de  parceria,  esse  tbém  foi  incluído  em  instância  formal.  A  maior  parte  das 

respostas  da  categoria  “os  dois”  referem-se  a  estímulos  institucionais  para  os  contatos 

pessoais.

Jornalistas: 

14,29% - instância própria

28,58% - contatos diretos (informalmente)

52,38% - as duas coisas

4,77% - não sei

Consultores:

5% - contatos diretos (informalmente)

55% - instância formal

40% - as duas coisas

A única  diferença  visível  nas  respostas  é  que  os  consultores  dão  grande ênfase  à 

iniciativa institucional na parceria, não esperam haver possibilidade de só iniciativa individual 

(5%) e menos que os jornalistas citam o contato direto junto com o institucional. Somando as 

respotas “as duas coisas”, a necessidade de uma instância própria é confirmada por 66,67% 
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dos jornalistas e 95% dos consultores. Essa diferença é coerente com as estatísticas de vezes 

que os consultores  recorreram aos  profissionais  e produtos da Secom e tem a ver  com a 

tendência natural de os consultores individualmente não precisarem recorrer diretamente aos 

jornalistas.  

Nos comentários  a  necessidade de uma instância  própria  para articulação dos  dois 

setores  fica  ainda  mais  evidente.  Os  jornalistas  reclamam  mais  acesso  às  informações 

produzidas pelos consultores e pedem que a Secom tome a iniciativa de divulgar os trabalhos 

(mas  sem  obrigação).  Um  pedido  recorrente  nas  redações  é  que  Conle  disponibilize  os 

telefones celulares dos consultores e os horários que eles estão disponíveis para os contatos. 

Pedem muito também uma relação das especialidades, para facilitar identificação das fontes. 

No lugar de mecanismos burocráticos, que na opinião de muitos engessaria a parceria, melhor 

seriam grupos de trabalhos informais,  com apoio formal  das  respectivas  direções.  Alguns 

acreditam que uma instância  própria  poderia ser  criada para mudar  a cultura de parceria. 

Alguns jornalistas sugerem workshops ou cursos para os 4 veículos, com vistas a facilitar o 

entendimento sobre um assunto, com possibilidade de participação também de repórteres de 

fora. Uns sugerem que deveriam ter pessoas para fazer interface nos dois órgãos (na Secom, 

lembram que já existe a Coord. Jornalismo) e aproveitar as instâncias já existentes, como a 

reunião de diretores e de pauta da Secom, mas sem se transformar num gargalo burocrático. 

Outra idéia interessante sugerida é a disponibilização de uma ferramenta de pesquisa na base 

de dados Conle. Há a sugestão ainda de se promover o diálogo por demandas dos dois lados, 

em cadernos especiais, onde os consultores poderiam ser citados.

Já os Consultores sugerem a adoção de uma “rotina de trabalho para que, todo estudo 

produzido, fosse informado à Secom, e toda vez que a Secom sentisse necessidade de ser 

informada ter uma resposta ágil da Conle”. Alguns consultores sugerem a presença de um 

jornalista dentro da Conle, e dão como exemplo o trabalho do Paulo Mota no Conselho de 

Altos Estudos e deste pesquisador no projeto especial. Os consultores admitem que o contato 

informal é mais poderoso, mas também acham importantes os canais institucionais. Por isso, 

sugerem aos dirigentes dos dois órgãos se sentarem para abrir as portas e reuniões periódicas 

entre profissionais dos dois setores: “é importante institucionalizar, para não ficar dependendo 

das relações pessoais; tem que ter norma estabelecendo parâmetros dessa interação; a parceria 

deve fazer parte das atribuições funcionais”. 
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Hipótese 4

Nas perguntas  feitas  entre  jornalistas  e  consultores  para tentar  responder  a  essa  hipótese, 

encontramos os seguintes resultados:

Imagem

Os atributos tinham as seguintes gradações:  1 – Forte;   2 – Normal ;  3 – Fraco

COMPETÊNCIA

Secom acha da Conle = (1,19)

Secom acha da Secom  = (1,62)

Consultoria acha da Secom = (1,21)

Consultoria acha da Consultoria = (1,05)

Comentário:  A  percepção  mútua  é  de  muita  competência.  Os  jornalistas  fizeram  uma 

avaliação ligeiramente melhor dos consultores que estes fizeram dos jornalistas. Os jornalistas 

foram muito mais autocríticos que os consultores nesse quesito. A nota que a consultor dá 

para si mesmo é melhor que a atribuída à Secom.

COMPROMISSO COM A CÂMARA

Secom acha da Conle = (1,56)

Secom acha da Secom = (1,62)

Consultoria acha da Secom = (1,37)

Consultoria acha da Consultoria = (1,75) 

Comentário:  Mais  uma  vez  a  percepção  mútua  é  muito  favorável  nesse  quesito.  Os 

consultores  têm  uma  percepção  ligeiramente  melhor  dos  jornalistas  quanto  ao 

comprometimento  com a Câmara,  que estes dos consultores.  Os consultores  concordam e 

acham a Secom mais comprometida que eles mesmos. 

OBJETIVIDADE
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Secom acha da Conle = (2,0) 

Secom acha da Secom = (1,53)

Consultoria acha da Secom = (1,37)

Consultoria acha da Consultoria = (1,70)

Comentário: Nesse quesito a nota da Secom sobre a Conle não é tão boa, ficou cravada no 

“normal”.  Os  consultores  não se  dão uma nota  “alta”,  mas  são  menos  rigorosos  consigo 

mesmos.  A  avaliação  da  consultoria  sobre  a  Secom,  ao  contrário,  é  muito  positiva.  Os 

jornalistas  concordam  e  também  se  consideram  objetivos  no  seu  trabalho.  A  resposta  é 

contaminada pela natureza do trabalho: enquanto o jornalista normalmente tem um trabalho 

mais ágil, o consultor tem um trabalho mais reflexivo. 

LENTIDÃO 

Secom acha da Conle = (1,84)

Secom acha da Secom = (2,58)

Consultoria acha da Secom = (2,6)

Consultoria acha da Consultoria = ( 1,85) 

Comentário: Consultores e jornalistas aqui concordam quase completamente. Os dois acham a 

Secom lenta  e a Consultoria  ágil.  Pode parecer  contraditório com o quesito anterior,  mas 

colocado sob o prisma da exigência da atribuição de cada um, a lentidão pesa mais sobre o 

trabalho da Secom. 

ARROGÂNCIA

Secom acha da Conle = (2,64)

Secom acha da Secom = (2,24)

Consultoria acha da Secom = (2,74)

Consultoria acha da Consultoria = (1,95) 

Comentário: A percepção um do outro é muito boa também nessa categoria. Melhor, os dois 

acham o outro menos arrogante que o próprio grupo. Se a avaliação estiver certa, a Secom 

está levando vantagem nesse quesito. 

SOLIDARIEDADE
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Secom acha da Conle = (1,87)

Secom acha da Secom = (2,00)

Consultoria acha da Secom = (1,5)

Consultoria acha da Consultoria = (1,70) 

Comentário: ao contrário do item anterior, nessa categoria cada grupo faz uma avaliação do 

outro melhor que a sua. É o tipo de pergunta que estimula mais a autocrítica (a gente tem 

melhor percepção da falta de solidariedade no nosso grupo que nos outros). 

ACESSÍVEIS

Secom acha da Conle = (1,84)

Secom acha da Secom = (1,43)

Consultoria acha da Secom = (1,44)

Consultoria acha da Consultoria = (1,70 ) 

Comentário:  Jornalistas  e consultores  concordam que os profissionais da Secom são mais 

acessíveis,  mas  isso  diz  muito  respeito  a  uma maior  demanda  vindo da  Secom sobre  os 

consultores e que já foi identificado na pesquisa. 

CRIATIVIDADE

Secom acha da Conle = (1,93)

Secom acha da Secom = (2,06)

Consultoria acha da Secom = (1,53)

Consultoria acha da Consultoria = (1,55)

Comentário:  Os  consultores  têm uma visão  mais  favorável  sobre  a  criatividade  nos  dois 

órgãos, enquanto os jornalistas potuaram na média para os dois.

PROATIVIDADE

Secom acha da Conle = (2,14)

Secom acha da Secom = (1,75)

Consultoria acha da Secom = (1,64)

Consultoria acha da Consultoria = (2,45) 

Comentário: A percepção é de que a Secom é mais proativa do que a Conle. Para muitos 
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entrevistados isso é da natureza das atribuições.

Questionados se a imagem que faziam sobre os consultores poderia estar interferindo 

na parceria, os jornalistas responderam que:

Não (28,58%)

Sim (61,9%), sendo 47,62% negativamente e 14,29% positivamente

Não sei (9,53%)

Questionados  se  o  perfil  dos  jornalistas,  segundo eles  mesmos,  interferia  na  parceria,  os 

jornalistas responderam que 

Não (42,86%)

Sim (52,38%), sendo 47,62% negativamente e 4,77% positivamente

Não sei (4,77%)

Questionados  se  a  imagem  que  faziam sobre  os  jornalistas  poderia  estar  interferindo  na 

parceria, os consultores responderam que: 

Não (50%)

Sim (40%)  sim:  sendo  15% negativamente,  20%  positivamente,  e  5  % negativamente  e 

positivamente

Não sei (10%)

Questionados se o perfil  dos consultores,  segundo eles  mesmos,  interferia  na parceria,  os 

consultores responderam que 

Não (15%)

Sim (85%) sendo 75% negativamente e 10% positivamente

Satisfação
O índice de satisfação dos jornalistas que precisaram dos consultores foi:

47,62% - Plenamente (sendo que 33,34 % usaram poucas vezes e 14,29% muitas)

42,86 % -  Parcialmente  (sendo que 33,34% usaram muitas  vezes  e  9,53% poucas 

vezes) 

4,77% - Não

(4,77% nunca usou e 4,77% usou muitas vezes mas disse não interagir diretamente para 

poder responder a essa questão)
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O índice de satisfação dos consultores que precisaram dos jornalistas foi:

45% - Plenamente (sendo que 25% disseram ter recorrido muitas vezes e 20% poucas 

vezes)

5% - Se disse plenamente satisfeito com relação aos produtos e parcialmente satisfeito 

com relação aos profissionais: este é o que disse que não usou nem muitas nem poucas vezes.

25% - Parcialmente (sendo que 20% recorreram muitas vezes e 5% poucas vezes)

(25% dos consultores não responderam a essa pergunta por terem afirmado que nunca 

recorreram aos produtos ou profissionais da Secom em sua atividade na Conle) 

Importância da parceria
Para os jornalistas a parceira com a Conle é:

Fundamental (76,19%)

Positiva (23,81%)

Para os consultores a parceria com a Secom é:

Fundamental (65%)

Positiva (30%)

Indiferente (5%)

Avaliação
Os jornalistas avaliam que a Conle desempenha sua missão:

Muito bem (14,29%)

Bem (66,67%)

Médio (4,77%)

Não desempenha bem (9,53%)

Não sei (4,77%)

Os jornalistas avaliam que a Secom desempenha sua missão:
Muito bem (23,81%)
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Bem (71,43 %)
Não desempenha bem (4,77%)

 
Os consultores avaliam que a Secom desempenha sua missão:

Muito bem (25%)
Bem (70%)
Médio (5%)

Os consultores avaliam que a Conle desempenha sua missão:

Muito bem (0%)

Bem (75%)

Médio (25%)

Quando perguntados se os consultores são acessíveis a eles, os jornalistas responderam:

Sim (42,86%)

Não (4,77%)  

Mais ou menos (42,86%)

Nunca procurou (9,53%)

E quando perguntados se eles mesmos são acessíveis aos colegas da  Conle, os  jornalistas  

responderam:

Sim (61,91%)

Não (4,77%)

Mais ou menos (19,05%)

Não sei (14,29%)

Quando perguntados se os jornalistas são acessíveis a eles, os consultores responderam que:

Sim (65%)

Mais ou menos (10%)

Não (10%)  

Não sei (15%)

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 126



127

E quando perguntados se eles mesmos são acessíveis aos colegas da Secom, os  consultores 
responderam que:

Sim (55%)

Mais ou menos (35%)

Não (5%)

Não sei (5%)  
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2.7 – ANÁLISE

Hipótese 1: 
Os números indicados nas respostas, portanto, não confirmam, por si só, a hipótese 1, 

uma vez que as perspectivas de atuação que um setor tem do outro coincidem – o principal 

foco  são  os  deputados.  Mas  os  comentários  apontam outra  coincidência  que,  na  verdade 

coloca em dúvida essa conclusão. Os dois grupos acreditam que o outro deveria focar seu 

trabalho no cidadão.

Nos comentários da Secom sobre o trabalho da Conle, houve cinco referências a que 

deveria  ser  dada  prioridade aos  cidadãos  para  entrevistados  que marcaram deputados,  ou 

Mesa Diretora; e outros três que sugeriram que todos deveriam ser priorizados. Na opinião de 

alguns jornalistas entrevistados, a Conle deveria dar atenção à Secom e outros órgãos da Casa 

para  atender  aos  interesses  dos  cidadãos.  Alguns  acham que  somente  os  deputados  mais 

influentes e os membros da Mesa são bem atendidos.

Coincidentemente, os comentários dos consultores sobre a atuação da Secom seguiram 

na mesma linha de crítica. Quatro indicaram que os deputados são o foco da Secom, mas 

deveriam ser os cidadãos. Outros dois sugeriram que o atendimento deveria ser a Instituição, 

no lugar dos deputados ou da Mesa Diretora, como acreditam que seja a prioridade da Secom.

O que essas declarações (é importante dizer que não foram estimuladas, já que a pergunta era 

fechada) sugerem é que os dois grupos têm uma percepção de que o importante na atuação da 

Câmara é a sociedade. Os dois lados evidenciam ter esse valor e ao mesmo tempo acreditam 

que o outro setor não compartilhe dessa mesma visão. 

Apesar desse aparente equívoco, na pergunta aberta, em que o servidor dá sua opinião 

sobre quais seriam as atribuições do outro, as respostas indicam que há um conhecimento 

muito claro das atividades desempenhadas.

Mas é nas entrelinhas dos comentários onde encontramos novamente uma visão crítica 

da atuação dos colegas do outro setor. Para os jornalistas, os consultores “deveriam se abrir à 

interlocução com o cidadão já que são servidores”. Na visão de outro, “é um absurdo que 

consultores prepararem discursos, saindo de sua função que seria atender à população”. Para 

um jornalista  com cargo  de  chefia,  a  “direção  do  gestor  deveria  ser  o  da  administração 

pública, ou seja, o trabalho é para o público”. O desejo de parceria está explícito na defesa 
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que um jornalista faz de que “o foco deveria ser mais que o deputado, para democratizar as 

informações  do  processo  legislativo,  já  que  o  consultor  tem  condições  de  fazer  análise 

imparcial  das  propostas”.  E  conclui  lamentando:  “eles  têm  medo  de  aparecer”  e  isso 

prejudicaria o objetivo de dar visibilidade aos aspectos técnicos do debate. 

O último comentário vem ao encontro da defesa que um consultor faz sobre a atuação 

da Secom, que na sua visão deveria “dar uma visão de Estado, estratégica. Por exemplo, hoje 

dedicam atenção à discussão do valor das emendas individuais, deixando de lado o debate 

sobre projetos estruturantes.” Na visão expressa nesses comentários, a Secom não deveria “se 

envolver com debates que já estão na mídia como CPI e disputa partidária, mas fazer um 

contraponto com a mídia comercial e discutir os rumos do país”.

Conclusão – As percepções que os representantes da Conle e da Secom têm sobre as 

atribuições  do  outro  apontam  perspectivas  de  atuação  convergentes  –  os  deputados  –  e 

deveriam, portanto, conduzir a uma articulação mais orgânica de suas atividades. Mas, ao 

contrário, a percepção é de que o foco do outro está errado. Na verdade, o que essa evidência 

indica  é  que  os  jornalistas  e  consultores  compartilham  dos  mesmos  valores,  mas  não 

enxergam isso na atuação do outro. Se a hipótese 1 não responde ao problema de pesquisa, ela 

nos ajudou a nos aproximar de uma resposta, que pode estar na segunda hipótese. 

Hipótese 2: 

Conclusão –  Os  dados  extraídos  das  entrevistas  indicam  que  mais  de  90%  dos 

jornalistas  e  consultores  admitem  conhecer  razoavelmente  o  outro  setor  e  são  capazes, 

inclusive, de citar espontaneamente algumas de suas atribuições e objetivos institucionais. As 

atividades que cada setor está envolvido também foram reconhecidas por grande parte dos 

entrevistados, sendo que parcela menor dos jornalistas conhecia atividades dos consultores 

relacionadas  ao  plenário  e  à  administração  da  Casa.   No  caso  dos  consultores,  o 

desconhecimento é maior na atuação da Secom junto ao serviço de 0800 (atendimento ao 

cidadão), de relações públicas (cerimonial e eventos), publicidade (criação) e na Revista da 

Casa. 

Mais  de  95%  dos  jornalistas  já  recorreram  aos  consultores  ou  seus  trabalhos  no 

desempenho de suas funções na Secom, enquanto 70% dos consultores utilizaram produtos ou 

serviços  dos  jornalistas  em  suas  atividades  na  Conle.  Essa  diferença  pode  indicar  um 
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desequilíbrio  nessa  parceria.  Realmente,  pela  natureza  das  atribuições,  é  normal  que  os 

jornalistas  recorram  mais  aos  consultores  no  desempenho  de  suas  tarefas,  esclarecendo 

dúvidas e os usando como fontes de suas notícias. Os consultores usam o noticiário produzido 

pela Secom para acompanhar o desenvolvimento das atividades do processo legislativo, as 

ferramentas  de  pesquisa  do  noticiário  para  resgatar  assuntos  que  estão  analisando  e  a 

divulgação de eventos que estão envolvidos ou patrocinando nos veículos da Secom. De toda 

forma, em ambos os casos, o percentual dos que utilizaram o serviço do outro “muitas vezes” 

gira em torno de 50%.

Na  análise  anterior,  concluímos  que  jornalistas  e  consultores  compartilham  dos 

mesmos valores, mas não enxergam isso na atuação do outro. Mesmo que demonstrem ter 

uma visão bem ampla das atividades  do outro e até descrevam corretamente os objetivos 

institucionais do setor que os colegas trabalham, há uma evidente lacuna sobre a percepção de 

cada setor sobre como o outro assume e tem compromisso com essa missão. Uma jornalista 

com cargo de chefia chega a expressar esse equívoco assim: “o que ocorre é que as metas é 

que são diferentes, as metas se contradizem. A Secom quer dar publicidade, mas eles não”. O 

comentário  foi  para  negar  que  a  falta  de  conhecimento  mútuo  de  valores  prejudique  a 

parceria.  Foi  a  única  que  discordou.  Todos  os  outros  40  entrevistados  concordam que  o 

desconhecimento mútuo comprometa a parceria.

Nossa conclusão converge também para isso. O desconhecimento mútuo dificulta uma 

melhor exploração do potencial de cooperação. Sem conhecer mais de perto como pensam, os 

critérios que usam, os produtos, as demandas, as idéias, enfim, a estrutura que rege a atuação 

dos  colegas  do  outro  setor,  os  profissionais  dos  dois  órgãos  enfrentam dificuldades  para 

interagir com mais freqüência e com mais eficiência. Caso contrário, como explicar o fato de 

os jornalistas concordarem com os consultores de que é importante divulgar os trabalhos dos 

consultores  e  ter  acesso  a  eles  para  divulgação  do  conteúdo  substantivo  do  processo 

legislativo  (90%  dos  consultores  e  mais  de  85%  dos  jornalistas  para  a  divulgação  dos 

trabalhos; e 100% dos jornalistas e 75% dos consultores para o acesso a todos os trabalhos). 

Aliás,  a  expressão  todos   é  que  reduziu  o  índice  de  concordância  dos  consultores, 

naturalmente porque há aqueles trabalhos sigilosos, que são exclusivos dos deputados. 
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Hipótese 3:

Conclusão - A falta de instrumentos institucionais de articulação entre os dois órgãos 

está  explícita  para  95%  dos  consultores  e  66,67%  dos  jornalistas.  Os  quatro  principais 

obstáculos para um melhor aproveitamento da parceria são os mesmos para a Secom e Conle 

e suas superações estão relacionadas a instâncias formais (encontros, reuniões de trabalho, 

estímulo  dos  gestores,  regras,  workshops,  seminários):  falta  conhecimento  (28,58%  da 

Secom, e 30%¨da Conle); faltam canais (23,81% da Secom, e 35% da Conle); culpa da Secom 

(28,58% da Secom, e 35% da Conle) e culpa da Conle (23,81% da Secom, e 30% da Conle). 

A  hipótese  está  confirmada  ainda  pelas  sugestões  apresentadas  para  aperfeiçoamento  da 

parceria,  todas  relacionadas  à  implementação  de  iniciativas  formais  (não  espontâneas)  de 

articulação.

Hipótese 4:

Conclusão:  Os dados  da  pesquisa  não nos  permitem dizer  que  a  imagem que os 

profissionais  da  Secom  e  da  Conle  têm  um  do  outro  seja  negativa,  mas  temos  alguns 

elementos para suspeitar que a percepção um do outro prejudique essa cooperação. Na análise 

anterior, concluímos que jornalistas e consultores compartilham dos mesmos valores, mas não 

enxergam isso na atuação do outro. Cada um expressa a convicção de que trabalha acima de 

tudo para valorizar a instituição dentro do processo democrático e que o objetivo final é o 

interesse do cidadão. Com quase a mesma convicção critica o outro por não assumir o mesmo 

compromisso. Não enxerga na atuação do outro esses valores.

O curioso é que no atributo “Compromisso com a Câmara” a percepção mútua é muito 

favorável  nesse  quesito.  Os  consultores  têm  uma  percepção  ligeiramente  melhor  dos 

jornalistas  (1,37)  quanto  ao  comprometimento  com a  Câmara,  que  estes  dos  consultores 

(1,56). Os consultores concordam e acham a Secom mais comprometida que eles mesmos 

(1,75). Na nossa avaliação, compromisso aqui foi interpretado com dedicação. A Secom, aos 

olhos da Conle, e a Conle, aos olhos da Secom, se dedicam à Câmara, sim, mas talvez não no 

sentido que deveria. É uma dedicação aos deputados e à Mesa Diretora, e não à Instituição. 

Por ser invisível, é necessário descobrir o poder, como explica Bourdieu, onde ele se 
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deixa ver menos.  Mesmo no item “Arrogância”,  que empiricamente havia uma percepção 

levemente  negativa,  ela  não  se  confirma nas  entrevistas  –  pelo  menos  nas  entrevistas.  A 

percepção um do outro é muito boa nessa categoria. Melhor, os dois se acham mais arrogantes 

que o outro (Secom acha da Conle = (2,64);  Secom acha da Secom = (2,24);  Consultoria 

acha da Secom = (2,74); Consultoria acha da Consultoria  = (1,95) 

Como já anotado anteriormente na análise sobre “sistemas simbólicos” de Bourdieu, 

Conle e Secom atuam com os elementos básicos da dominação: conhecimento e comunicação. 

Em suas atribuições específicas de produção de conhecimento e disseminação do conteúdo do 

processo  legislativo,  os  dois  setores  estão  por  trás  da  construção  dos  códigos  de 

reconhecimento  de  um campo comum – a  Câmara  dos  Deputados.  A ação que  cada um 

empreende esbarra naturalmente na ação do outro. Talvez daí derive os atritos permanentes 

não assumidos  (ou  percebidos)  claramente,  mas  sentidos  de  forma oculta  dentro  de  uma 

(falsa) perspectiva de disputa por afirmação ou hegemonia. Talvez o que inquieta não seja um 

atrito, uma disputa de campos por influência, mas uma efetiva ligação que dá coerência ao 

todo e não se completa, sempre falta um pedaço enquanto não dialogam, os pedaços não se 

encaixam como deveriam – o conhecimento e a comunicação. Essa integração carece de um 

consenso, difícil de se cristalizar por se tratarem de campos distintos com estruturas distintas, 

códigos próprios, e, pior não reconhecem pertencer, necessariamente, a um campo maior que 

os obriga a interagir. Aqui no nosso caso, os dois setores admitem um intercâmbio, mas não 

uma interdependência tão estreita. 

Trabalhando  inconscientemente  para  impor  seus  valores  sem dialogar  e,  por  isso, 

guiados por lógicas diferentes, os dois grupos estão menos propensos a cooperar entre si. 
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2.8 – DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES

Hipótese 1: As percepções que os representantes da Conle e da Secom têm sobre as 
atribuições do outro apontam perspectivas de atuação divergentes e, portanto, não 

conduzem a uma articulação mais orgânica de suas atividades.

Conclusão – As percepções que os representantes da Conle e da Secom têm sobre as 

atribuições  do  outro  apontam  perspectivas  de  atuação  convergentes  –  os  deputados  –  e 

deveriam, portanto, conduzir a uma articulação mais orgânica de suas atividades. Mas, ao 

contrário, a percepção é de que o foco do outro está errado. Na verdade, o que essa evidência 

indica  é  que  os  jornalistas  e  consultores  compartilham  dos  mesmos  valores,  mas  não 

enxergam isso na atuação do outro. A hipótese 1, portanto, não responde ao problema de 

pesquisa, mas remete para a segunda hipótese, que trata do desconhecimento mútuo. 

Hipótese 2: – o desconhecimento mútuo dificultaria uma melhor exploração do potencial 
de cooperação. Se pudessem conhecer mais de perto a missão, os produtos, os critérios, 

as demandas, as idéias, enfim, a estrutura que rege a atuação dos colegas do outro setor, 
os profissionais dos dois órgãos interagiriam com mais freqüência e com mais eficiência.

Conclusão – Embora jornalistas e consultores demonstrem conhecer razoavelmente o 

outro setor e são capazes, inclusive, de citar espontaneamente algumas de suas atribuições e 

objetivos institucionais, há uma evidente lacuna sobre a percepção de cada setor sobre como o 

outro assume e tem compromisso com essa missão. O desconhecimento mútuo dificulta uma 

melhor exploração do potencial de cooperação. Essa constatação fica evidente nas respostas 

abertas verificadas no rol da hipótese 3, em que grande parte dos jornalistas e consultores 

apontam o desconhecimento mútuo como obstáculo para a cooperação. Sem conhecer mais de 

perto como pensam, os critérios que usam, os produtos,  as demandas,  as idéias,  enfim, a 

estrutura que rege a  atuação dos colegas do outro setor,  os profissionais  dos dois órgãos 

enfrentam dificuldades para interagir com mais freqüência e com mais eficiência. A hipótese 

2 está, portanto, confirmada.

Hipótese 3: A falta de instrumentos institucionais de articulação entre os dois 

órgãos dificulta a cooperação.
Conclusão - A falta de instrumentos institucionais de articulação entre os dois órgãos está 

explícita para 95% dos consultores e 66,67% dos jornalistas. Os quatro principais obstáculos 
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para um melhor aproveitamento da parceria são os mesmos para a Secom e Conle e as suas 

superações estão relacionadas a instâncias formais (encontros, reuniões de trabalho, estímulo 

dos gestores, regras, workshops, seminários): falta conhecimento (28,58% da Secom, e 

30%¨da Conle); faltam canais (23,81% da Secom, e 35% da Conle); culpa da Secom (28,58% 

da Secom, e 35% da Conle) e culpa da Conle (23,81% da Secom, e 30% da Conle). A falta de 

instrumentos institucionais está confirmada ainda pelas sugestões apresentadas para 

aperfeiçoamento da parceria, todas relacionadas à implementação de iniciativas formais (não 

espontâneas) de articulação. A hipótese 3, portanto, está confirmada.

Hipótese 4: A imagem que os profissionais da Secom e da Conle têm um do outro é 
negativa e, portanto, os dois grupos são menos propensos a cooperar entre si. 

Conclusão:  Os dados  da  pesquisa  não nos  permitem dizer  que  a  imagem que os 

profissionais  da  Secom  e  da  Conle  têm  um  do  outro  seja  negativa,  mas  temos  alguns 

elementos para suspeitar que a percepção um do outro prejudique essa cooperação. Cada um 

expressa a convicção de que trabalha acima de tudo para valorizar a instituição dentro do 

processo democrático e que o objetivo final é o interesse do cidadão. Com quase a mesma 

convicção critica o outro por não assumir  o mesmo compromisso.  Conle e Secom atuam 

diretamente com os elementos básicos da dominação: conhecimento e comunicação. Em suas 

atribuições específicas de produção de conhecimento e disseminação do conteúdo do processo 

legislativo, os dois setores estão por trás da construção dos códigos de reconhecimento de um 

campo  comum  –  a  Câmara  dos  Deputados.  A  análise  sugere  que  exista  uma  (falsa) 

perspectiva  de  disputa  por  afirmação  ou  hegemonia,  mas  há  principalmente  uma  efetiva 

ligação entre  os  dois  setores  que dá coerência  ao todo não completado,  sempre  falta  um 

pedaço  enquanto  não  dialogam,  os  pedaços  não  se  encaixam  como  deveriam  –  o 

conhecimento e a comunicação. Trabalhando inconscientemente para impor seus valores sem 

dialogar e, por isso, guiados por lógicas diferentes, os dois grupos estão menos propensos a 

cooperar entre si. A hipótese 4, portanto, está parcialmente correta.
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3 – CONCLUSÕES

A interação entre a Secom e a Consultoria Legislativa é relevante, mas depende muito 

dos canais informais, já que o canal institucional foi abandonado e as parcerias existentes hoje 

sejam pontuais,  muito por demanda da Secom. A falta de uma parceria orgânica, de mão 

dupla,  é  uma  reclamação  legítima  da  Conle  e  dificulta  a  superação  dos  problemas 

identificados:  falta  de  conhecimento  mútuo,  falta  de  instâncias  formais  e  uma  imagem 

distorcida do outro por falta de diálogo. 

Uma  barreira  significativa  de  comunicação  entre  os  dois  setores  que  poderia  ser 

equacionada com a correção dos problemas apontados na pesquisa está relacionada à uma 

diferença da relação do tempo entre os dois grupos que se interagem. Os jornalistas trabalham 

com a pressa na informação; os consultores têm uma necessidade de dedicar um maior tempo 

na elaboração de seu trabalho. A diferença de timing é, portanto, um dos grandes desencontros 

entre os profissionais dos dois setores.

Conhecendo mais de perto os mecanismos de funcionamento do trabalho da Conle, 

percebi  que  uma  das  possibilidades  mais  ricas  de  interação  seria  o  acesso  ao  fluxo  de 

demandas dos deputados e comissões por trabalhos da Consultoria. Ali é possível antecipar as 

principais pautas dos próximos meses. Antecipação é uma palavra mágica no jornalismo e 

estratégica para a superação da diferença de timing.
Enquanto não se superam os obstáculos para o aprofundamento da parceria, cresce um 

sentimento  de  disputa  por  afirmação  ou  hegemonia,  que  prejudica  a  cooperação.  Uma 

evidência disso foi dada pelo projeto da nova intranet da Consultoria. A proposta que está em 

formatação retira do destaque o noticiário produzido pela Agência Câmara e dos acessos aos 

demais  veículos.  A opção por  substituir  esse  espaço na intranet  –  embora  seja,  na nossa 

avaliação, um equívoco – surge oportuna por revelar duas questões muito relevantes para esse 

projeto de intervenção.  A primeira é a existência de uma indisposição que surge de uma 

competição desleal por reconhecimento que envolve a Secom e os demais setores da casa. A 

segunda questão, não menos importante, é que os produtos e serviços da Secom não atendem 

integralmente às demandas de alguns setores. Na nossa opinião, a operacionalização da nova 

página irá demonstrar  que a  Secom é na verdade uma ferramenta  e o noticiário e toda a 

programação que ela oferece uma vitrine não do setor de comunicações, mas de toda a casa. 
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Seria importante que o projeto de parceria que envolveu minha presença na Consultoria desse 

prosseguimento  para  que  a  montagem dessa  nova  página  da  Consultoria  otimizasse  esse 

conceito e servisse para indicar como poderíamos aperfeiçoar nossos serviços (Secom).

É fundamental para Câmara dos Deputados promover a efetiva ligação entre os dois 

setores  para  dar  efetividade  ao  processo  legislativo.  O  elo  entre  o  conhecimento  e  a 

comunicação permitirá  à Câmara ser verdadeiro instrumento do cidadão na construção da 

democracia. 

Sugestões – Das entrevistas e da experiência participativa com os objetos pesquisados 

foi  possível  “garimpar”  uma  série  de  sugestões  que  podem  ser  importantes  no 

desenvolvimento  do  processo  de  aprofundamento  da  parceria.  Concluímos  esse  trabalho 

deixando esquematizadas algumas dessas idéias para futuras análises.

-  Acesso  às  solicitações  de  serviço  através  do  workflow (um jornalista  dentro  da 

Conle) com embargo para planejar/antecipar pautas;

- Usar a intranet como ferramenta de diálogo;

- Usar a Secom como ferramenta de comunicação da intranet departamental;

-  Envolver  a  Consultoria  na  definção  estratégica  da  cobertura  e  na  avaliação  do 

material produzido;

- Disponibilização dos telefones celulares dos consultores e os horários que eles estão 

disponíveis para os contatos;

- Indicação de quais consultores atendem cada comissão técnica;

- Relação das especialidades dos consultores (não simplesmente especialista em direito, 

mas especialista em direito autoral) para facilitar identificação das fontes;

- Formação de grupos de trabalhos informais, com apoio formal das respectivas direções;

- Workshops ou cursos para os veículos da Casa e para imprensa externa, com vistas a 

facilitar o entendimento sobre um assunto;

- Profissionais de referência em cada órgão para fazer interface (como o coordenador de 

jornalismo na Secom);

- Participação eventual de consultores na reunião de pauta e até de diretores se for o caso;

- Disponibilização de uma ferramenta de pesquisa na base de dados Conle;

- Reuniões de trabalho por demandas dos dois lados (como cadernos especiais e 

seminários);
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- Rotinas de trabalho para que, todo estudo produzido, fosse informado à Secom, e toda 

vez que a Secom sentisse necessidade de ser informada ter uma resposta ágil da Conle”;

- Presença de um jornalista dentro da Conle

- colocar ícone da Conle na Intranet para acesso + rápido;

- Coordenação de Jornalismo fazer levantamento e acompanhamento dos trabalhos da 

Conle;

- mais agilidade na comunicação (e-mail da Conle);

- aproximação para troca de informações (conhecer como e o que faz, verificar demandas 

mútuas);

- colocar repórter especial em contato direto com consultor;

- incluir o consultor no projeto, eles têm que participar dos vários projetos (não ser 

unilateral);

- gestores promoverem cultura de cooperação através de encontros e seminários;

- Conle convidar para as atividades deles e vice-versa;

- os consultores podiam antecipar qual a tendência (temas de maior demanda);

- os consultores ajudar nos balanços das comissões (feitos no final do ano);

- as pautas poderiam ser sugeridas pelos consultores;

- conscientizar consultores para confiar + nos colegas da Secom que são ≠ mídia externa;

- conscientizar jornalistas sobre as limitações do consultor de compartilhar informações, ;

- conhecimento mútuo das rotinas de trabalho;

- reuniões diretores Secom e Conle;

- conhecer + as ferramentas da Secom, p.ex. a Rádio Novela poderia ser mais usada pelos 

consultores;

- planejamento estratégico.

- objetivos concretos comuns (qual é o papel dos dois setores dentro da missão 

institucional da CD);

- convidar Secom para debates da Aslegis sobre temas candentes;

- rotinas administrativas que aproximem os dois setores;

- Conle sistematizar melhor os trabalhos (edição das notas técnicas) para facilitar o uso;

- Secom levantar o que é relevante dentro da Conle;

- Alguém na Conle que articulasse os contatos nos 21 núcleos;
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- Alguém na Secom para discutir possibilidades de divulgação;

- usar a Conle para enriquecer a cobertura jornalística das comissões;

- consultores participar de produtos que leve informação ao cidadão, como manuais e 

Rádio Novela;
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