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RESUMO 
 

 

Este trabalho destina-se a analisar a relação entre a qualidade da democracia e as 
ferramentas comunicacionais utilizadas pelas assessorias de imprensa dos representantes que 
atuam no Poder Legislativo. A análise parte de uns dos elementos essenciais para a 
consolidação de um estado democrático, o papel da assessoria de imprensa para a participação 
cidadã e para a prestação de contas. Analisam-se ainda os aspectos importantes da conexão 
eleitoral presentes no trabalho das mesmas. Para avaliar a importância dessa estrutura de 
serviço, o estudo fez um levantamento nos gabinetes da Câmara dos Deputados que verificou 
a quantidade de parlamentares que possuia assessoria de imprensa e ainda, se as mesmas eram 
realizadas por profissionais especializados, jornalistas. Aliado aos dados, o estudo avaliou a 
estrutura de duas assessorias de imprensa de parlamentares de diferentes regiões e trajetórias, 
para então examinar como as ferramentas de trabalho desses profissionais influenciam em um 
sociedade democrática de qualidade. Na pesquisa quantitativa, observou-se que a maioria dos 
deputados utiliza a assessoria de imprensa em seus mandatos e que as mantém em seu estado 
de origem (base eleitoral). Já na análise qualitativa, observou-se que há aspectos da conexão 
eleitoral presentes na rotina de trabalho desses assessores de imprensa e que, as mais 
diferentes formas de divulgação das atividades parlamentares, elaborados por estes 
profissionais, contribuem para o aumento da prestação de contas e, consequentemente,  para 
uma democracia de qualidade. 
 
Palavras-Chave: Democracia. Accountability. Participação cidadã. Conexão eleitoral. 
Assessoria de imprensa. Mídia. Representatividade. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Na atual democracia representativa, a relação entre representantes e representados não 

é tão comum e positiva como deveria ser para manter a premissa da conhecida frase de 

Abraham Lincoln, onde ele afirma que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o 

povo. É notório e corriqueiro ouvirmos da sociedade críticas sobre o sistema de governo e 

suas fragilidades, principalmente no que tange à função do Poder Legislativo, um dos Poderes 

mais acessíveis à população. Cidadãos de diversas regiões do país insistem em criticar e 

reclamar, muitas vezes, do desconhecido, de algo que está distante deles, mas que não faz 

parte do convício diário de milhões de brasileiros. O Congresso Nacional, representação 

máxima do Poder Legislativo no país, é alvo de chacotas e de muita desconfiança por parte 

dos cidadãos, com reflexos importantes para a qualidade do regime democrático (POWER, T. 

J.; JAMISON, 2005; MOISÉS, 1995; MOISÉS; CARNEIRO, 2008; MOISÉS 2005). 

A falta de interesse e de intimidade com o processo democrático dos cidadãos 

brasileiros, a ausência de uma relação direta entre a sociedade e os legisladores e a tímida 

participação popular colaboram com esse cenário de desmoralização do Congresso Nacional. 

O presente estudo busca analisar o relacionamento entre os representantes e 

representados, tendo a mídia como mediadora deste cenário. Isso porque, o jornalismo 

corresponde a uma parcela importante da mediação social que existe entre os Poderes e a 

população brasileira. E grande parte dessa população só obtém informação política e 

conhecimento das atividades de seu representante por intermédio de veículos de comunicação 

de massa, principalmente a TV No Brasil, 76% dos entrevistados escolheram a TV como o 

meio mais utilizado para obtenção da informação (CNT Sensus 2007). 

A imagem de uma instituição, fundamental para a democracia, tem implicações 

importantes para a confiança política e a qualidade do regime (HENRIQUE, 2009). Há 

cinquenta anos, uma tradição culturalista aponta uma associação entre a confiança política e a 

participação cidadã (ALMONDE; VERBA, 1963; HENRIQUE, 2010), particularmente em 

democracias em consolidação. (MERKEL, 2004; PUHLE, 2005). 

Paralelamente, a literatura aponta um forte viés antitinstitucional da mídia com relação 

ao Legislativo (PORTO apud BAQUERO, 1996). Neste cenário, cresce a importância das 

assessorias de imprensa e de comunicação dos parlamentares para a melhoria da visibilidade 

dos atores e da Instituição, tanto pelo que representam na dimensão da Ciência Política quanto 

da Comunicação. (DUARTE apud SOUSA; SEABRA, 2006).  

O trabalho objetiva, assim, analisar o papel que a assessoria de imprensa exerce no 
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mandato parlamentar e de que forma isso ajuda na melhoria da visibilidade do representante, 

no aumento da accountability vertical (prestação de contas), no modo como influencia a 

participação cidadã, e se essa assessoria funciona como um agente de conexão eleitoral 

(reeleição) (MAYHEW, 1974). A prestação de contas entre representantes e representados e a 

participação cidadã são itens considerados fundamentais para o exercício pleno de uma 

democracia de qualidade. Já a conexão eleitoral, é identificada como um meio encontrado 

pelo parlamentar de transformar as ações no Poder Legislativo em votos, uma maneira de 

atuar no Legislativo visando à reeleição.  

Há de se ressaltar que os diversos escândalos desencadeados na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, que são amplamente divulgados na grande mídia, contribuem 

para a descrença do brasileiro em relação ao Poder Legislativo e fragilizam a democracia, que 

tem como pilar, o sentimento de confiança (POWER, T. J.; GONZÁLEZ, J., 2003). É nesse 

contexto que a assessoria realiza um trabalho essencialmente importante: o de atuar entre o 

representante e esses meios de comunicação e, assim, por meio deles, atingir o número maior 

de pessoas com informações básicas sobre a atividade parlamentar do representante de 

determinada cidade ou região.  

 Para isso, foram realizadas análises quantitativas e qualitativas das assessorias de 

imprensa dos parlamentares da Câmara dos Deputados. No primeiro momento, foi aplicado 

um questionário sobre a existência ou não de uma estrutura de assessoria de imprensa nos 

gabinetes e se eram realizadas por profissionais especializados, jornalistas. Em uma segunda 

fase, foram analisadas duas estruturas profissionais de parlamentares distintos, para verificar 

se havia semelhança e de que forma agiam esses deputados de diferentes ideologias e regiões. 

Nesse momento, o intuito da busca era registrar quais as ferramentas usadas para que o 

parlamentar tivesse a possibilidade de aumentar sua visibilidade, a participação cidadã entre 

seus representados e praticasse a prestação de contas de uma maneira mais eficiente.  

No primeiro capítulo, vamos discutir a relação entre política e comunicação, além de 

listar conceitos sobre confiança e representatividade; accountability (prestação de contas) do 

Legislativo, que serve para a consolidação da democracia no Brasil, por meio da participação 

cidadã e também considerações sobre a conexão eleitoral.  

Já no segundo capítulo, o foco está direcionado para o funcionamento e estruturação 

de uma assessoria de imprensa que um agente público deve ter. Neste tópico, também serão 

traçados alguns tipos de relacionamento entre os parlamentares e a mídia e elencada a melhor 

forma de convívio entre eles. 

O terceiro capítulo é dedicado à análise qualitativa, realizada com dois parlamentares 

de diferentes regiões. Neste contexto, foram analisadas todas as peculiaridades da estrutura da 
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assessoria de imprensa de cada um deles. 

Por fim, o quarto capítulo nos mostra o levantamento de quantos parlamentares da 

Câmara dos Deputados possuem assessoria de imprensa e se eles atentam para esse tipo de 

trabalho como forma de enriquecer sua imagem perante a sociedade. Os dados também 

revelam se essas assessorias são mantidas por profissionais especializados, se são mantidas 

apenas nos estados ou também na capital federal. Dos 513 deputados que compõem a Casa, 

441 foram entrevistados.   

A metodologia aplicada para a realização do trabalho foi a coleta de dados, por meio 

de questionário, estudo de caso em dois gabinetes parlamentares e a pesquisa bibliográfica 

para a fundamentação do estudo. O questionário foi aplicado em 441 gabinetes parlamentares, 

pessoalmente e via telefone. A pesquisa bibliográfica contemplou repercussões do assunto em 

teses, trabalhos científicos e livros que focalizam diretamente o tema ou que de alguma forma 

tenham relação com pontos relevantes do debate. 
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1 POLÍTICA E COMUNICAÇÃO 
   

 

Nas democracias modernas, temos o sufrágio como direito universal e fundamental do 

cidadão, pois é através dele que o povo tem efetiva participação no governo. Vivemos hoje 

uma democracia representativa, na qual, teoricamente, elegemos um representante para fazer 

jus ao desejo de milhares de pessoas da sociedade. Os governados têm o direito de escolher 

seus governantes, de acordo com seus pensamentos, interesses ou afinidades. Por muito 

tempo essa relação entre eleitorado e candidatos deu-se por confiança partidária ou por 

afinidade ideológica. Hoje, o que se percebe é que essa relação mudou e, é embasada, 

principalmente, por um terceiro personagem quanto e tão importante no cenário político e 

democrático atual, os meios de comunicação de massa. 

Neste sentido, sustenta Manin (1995) que “[...] os políticos chegam ao poder por causa 

de suas aptidões e por suas experiências no uso dos meios de comunicação de massa, não 

porque estejam próximos ou se assemelham aos seus eleitores”. 

Dessa forma, os candidatos são eleitos como uma espécie de mercadoria e não por seu 

valor ideológico, já que no cenário da “democracia de público” (MANIN, 1995), o 

parlamento, enquanto fórum de discussão, tem pouca importância. O representante é quase 

como um produto no mercado, onde se olha a embalagem apenas, sem analisar o conteúdo. 

Verifica-se então que a imagem passada ao eleitor, seja ela mostrada por qualquer veículo de 

comunicação, é essencial para o processo decisório eleitoral, ou até mesmo para a análise do 

trabalho do homem público, em especial, o parlamentar.  

Em conformidade com a visão de Manin, o senador Cristovam Buarque (apud 

DUARTE, 2010) afirma que a democracia atual, diferentemente das democracias clássicas, 

como a grega, faz-se intermediada pela mídia, pelo marketing e pelos institutos de pesquisa. 

Segundo ele, até “poucos séculos atrás existia uma relação quase direta entre os governantes e 

seus povos”, mas atualmente a população constrói na mídia, o seu referencial para a visão de 

conhecimento das atividades do Legislativo. Visão esta, muitas vezes distorcida. 

 
Mais difícil é quebrar a dificuldade de mostrar a realidade ao povo: tirando-o da 
alucinação em que vive, cercado por informações que não refletem a realidade. E, 
para consolidar a democracia, a maior dificuldade está em aproximar eleitores e 
eleitos, separados pela brecha entre a realidade e as informações produzidas pela 
mídia. (BUARQUE apud DUARTE, 2010). 

  

 De acordo com a visão de Buarque (apud DUARTE, 2010), depois de 25 séculos do 

surgimento da democracia, sua essência ainda continua, mas algumas características mudaram 
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radicalmente nas últimas décadas. Entre essas mudanças, destaca-se a influência da mídia na 

vida do cidadão para a escolha de seus representantes, afirmando Buarque (apud DUARTE, 

2010): “O eleitor escolhe um líder a quem conhece por meio da intermediação da mídia e 

influenciado pelo marketing”. 

A premissa da participação cidadã na democracia é gerada por interesse, debate e pelo 

que se é conhecido. O conhecimento, adquirido muitas vezes pela mídia, superficialmente, 

não retrata a realidade do processo democrático brasileiro ao cidadão, em especial o 

funcionamento do Legislativo, o que pode gerar, inclusive, aversão ao regime.   

 Essa visão passada pelos meios de comunicação à sociedade é filtrada, ou seja, 

passada de acordo com versões de fatos e com pautas escolhidas por editores, que muitas 

vezes, tem suas prioridades editorias. Na lacuna entre imagem e realidade, surge outro 

importante personagem neste cenário, as assessorias de imprensa, que são responsáveis, 

dentre outras coisas, pela ponte entre o parlamentar e a grande mídia, fortalecendo assim os 

laços entre a sociedade e o Parlamento.  

 

 

1.1 Representatividade 
 

 

O modelo democrático representativo pode contribuir para as referências vinculadas 

ao Parlamento Brasileiro e aos atores que nele atuam. De acordo com Pitkin (2006, p.16), “a 

representação é, em grande medida, um fenômeno cultural e político, um fenômeno humano”. 

No entanto, o sistema político brasileiro, que adota o mandato parlamentar como forma de 

representação política, tende a defender interesses individuais e de grupos a ele relacionados.  

Sendo assim, cabe-nos questionar a quais interesses, de fato, os parlamentares 

defendem: aos interesses nacionais, pessoais ou regionais? Ainda é preciso considerar a 

política partidária e os interesses do partido. E em qual momento o cidadão participaria 

ativamente dos debates para futuras decisões nacionais? 

Conforme Cunningham (2009), o papel do cidadão e as atribuições do Governo em um 

sistema democrático participativo estão intimamente ligados.  
Na perspectiva participativo-democrática, a democracia é o controle pelos cidadãos 

de seus próprios afazeres, que algumas vezes, embora nem sempre, envolve instruir 

os corpos governamentais e realizar os desejos dos cidadãos. Essa perspectiva 

conota uma relação de continuidade entre pessoas e governo que é quebrada quando 

este é visto como representante daquelas. É, então, um passo curto para conceber o 

governo como um corpo com seus próprios interesses e revestido de poderes estatais 
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especiais e com os quais os cidadãos têm de negociar ou fazer contratos. 

(CUNNINGHAM, 2009, p. 152). 

 

É neste contexto que percebemos a necessidade de melhor esclarecimento por parte da 

sociedade em relação ao funcionamento das instituições democráticas, para, assim, poder se 

interar melhor e acompanhar de perto o processo democrático (não somente o de eleger um 

representante, mas também de acompanhar suas ações durante todo o mandato). Esse 

acompanhamento e aproximação podem ser feitos através da mídia e de seus diferentes 

veículos de comunicação. 

 

   

1.2 Confiança nas Instituições 
 

 

A sociedade enxerga o Parlamento Brasileiro negativamente. Alguns estudos revelam 

a descrença dos cidadãos em instituições como Assembleias Legislativas e Congresso 

Nacional e a confiança em outras, como Corpo de Bombeiros e mídia, por exemplo. A 

pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência1, em 2009, que avaliou a credibilidade das 

Instituições brasileiras, demonstra que a credibilidade do Congresso Nacional é de 35 pontos 

– numa escala de zero a 100 –, só fica atrás do baixo índice dos partidos políticos, que 

apresentaram 31 pontos. A instituição mais confiável é o Corpo de Bombeiros, que obteve 

pontuação máxima (88 pontos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ibope Inteligência - Multinacional brasileira de capital privado, o IBOPE é uma das maiores empresas de 

pesquisa de mercado da América Latina. Há 68 anos fornece um amplo conjunto de informações e estudos 
sobre mídia, opinião pública, intenção de voto, consumo, marca, comportamento e mercado. 
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Tabela 1 – Índice de Confiança Social nas Instituições/Pessoas, no Brasil – 2009 

 
Fonte: IBOPE (2009). 

 

Na tabela também podemos perceber que o sistema eleitoral e as eleições estão entre 

os menores índices de confiança e, no contraste, as Forças Armadas, símbolo de ditadura no 

país, está entre os primeiros lugares. É importante frisar que os meios de comunicação, como 

TV, rádio e jornais aparecem quase no topo do ranking, obtendo 71 pontos na avaliação do 

índice de confiança social por parte da população do Brasil. 

A GfK Custom Research Brasil, que faz parte do grupo alemão GfK, uma das maiores 

empresas de pesquisa de mercado do mundo, também publicou uma pesquisa2 realizada no 

Brasil e em outros 17 países que avalia o índice de confiabilidade da população em diversas 

instituições e profissionais. O estudo, publicado em junho de 2010, avaliou a credibilidade de 

                                                
2 A pesquisa de 2010 foi realizada de 1 a 29 de março, com 18,8 mil pessoas, sendo mil brasileiras. Em 2009, 

foram 17,2 mil entrevistados (mil brasileiros). Participaram das pesquisas de 2009 e de 2010 os seguintes 
países: Brasil, EUA, Itália, França, Espanha, Índia, Suécia, Colômbia, Portugal, Bélgica, Reino Unido, 
Alemanha, Polônia, Romênia, Bulgária, República Tcheca e Hungria. Em 2009 também participaram Grécia, 
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20 categorias profissionais.  

 
Tabela 2 – Ranking internacional de confiabilidade em relação às profissões avaliadas – 2009-2010 

 
Fonte: RODRIGUES, Fernando. Políticos são últimos colocados em ranking 
de credibilidade. UOL. 

 

Segundo a pesquisa, a confiança depositada pelos eleitores nos políticos, que já era 

baixa diminuiu ainda mais de 2009 para 2010. É importante destacar que na classificação 

internacional de 2009, políticos eram considerados confiáveis por 18% dos entrevistados. Em 

2010, apenas 14% tiveram essa opinião. No Brasil, a queda foi maior: de 16% para 11%. 

Podemos notar ainda que a diferença do 2° grupo menos confiável, identificado como os 

executivos de bancos, está 36 pontos a frente dos políticos brasileiros (2ª tabela).  
 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Rússia e Suíça. Em 2010, entraram Holanda e Turquia. 
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Tabela 3 – Ranking brasileiro de confiabilidade em relação às profissões avaliadas – 2009-2010 

 
Fonte: Fonte: RODRIGUES, Fernando. Políticos são últimos colocados em 
ranking de credibilidade. UOL. 

 

Em suma, a falta de credibilidade do Congresso Nacional não contribui para o amplo 

funcionamento da democracia, através da participação do cidadão, que não se interessa pelas 

ações do Parlamento. A confiança é um dos valores fundamentais em uma cultura propícia à 

democracia (ALMOND; VERBA, 1963), por sua influência na formação do capital social 

(PUTNAM, 1993) e na participação cidadã. Sendo assim, um item essencial para estimular a 

sociedade brasileira a participar mais das decisões tomadas pelos legisladores. 

 
Embora o vínculo entre democracia e os direitos dos cidadãos seja parte da tradição 
das ciências sociais, a novidade das abordagens atuais, depois de décadas de desuso 
do conceito de democracia, está na importância atribuída à confiança dos cidadãos 
para o funcionamento das instituições democráticas. (MOISÉS, 2005, p.72).  
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 Para um representante ganhar a confiança de seu representado, não há regras, nem 

contexto, simplesmente identificação. O eleitor se identifica com aquele “personagem”, pelo 

seu modo de vida, por suas características psicológicas e pelo seu comportamento perante a 

sociedade.  
 

A relação de confiança tem um caráter essencialmente pessoal no modelo 
parlamentar. O candidato inspira confiança por sua personalidade, não por suas 
relações com outros representantes ou com organizações políticas. O representante 
mantém uma relação direta com os eleitores: ele é eleito por pessoas com quem tem 
contato freqüente. As eleições parecem ser um reflexo e uma expressão da interação 
não-política. (MANIN, 1995, p. 13). 

 

   O processo de fortalecimento do Legislativo brasileiro estaria relacionado à 

capacidade que seus parlamentares têm de responder aos desejos dos cidadãos, discutindo e 

modificando o ambiente Legislativo.  

A literatura estudada aponta um forte viés antiinstitucional da imprensa sobre o 

Congresso Nacional (PORTO apud BAQUERO, 1996). Sabe-se que é cada vez maior o 

desinteresse pela política no Brasil. Em contrapartida, a imprensa é umas das instituições de 

maior credibilidade, como vimos nas pesquisas citadas anteriormente. Além do alto índice de 

confiabilidade por parte da sociedade, a imprensa mantém certo poder em relação ao 

Legislativo, isso porque a maioria da população só sabe das ações dos legisladores através 

desses meios de comunicação de massa e recebem essas informações como verdade absolutas, 

sem recorrer a uma segunda fonte, ou a uma fonte institucional, por exemplo. Daí, a 

importância do meio de comunicação como intermediário na relação entre o representante e o 

representado, entre o parlamentar e o cidadão e também como ferramenta indispensável para 

uma democracia de qualidade.  

 

 

1.3 A mídia como agente facilitador da democracia de qualidade 
 

 

No sistema democrático, a mídia tem um papel fundamental, não somente pela 

liberdade de expressão, que é garantida constitucionalmente, mas principalmente como agente 

da conexão eleitoral (MAYHEW, 1974), como estímulo a participação cidadã e como 

incentivo a prestação de contas dos parlamentares, conhecida como accountability. 

A teoria da conexão eleitoral criada pelo cientista norte-americano David Mayhew 

(1974) consiste no fortalecimento dos laços eleitorais entre os parlamentares e a sociedade 

civil. Para ele, o desenvolvimento do trabalho parlamentar visa um único e forte objetivo: a 
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reeleição. Assim, cabe aos deputados e senadores aumentar a visibilidade de suas ações nas 

regiões que foram eleitos, com o intuito de continuarem no poder por mais um mandato.  

Em sua monografia “Conexão Eleitoral: A reeleição na Câmara dos Deputados e o 

perfil político dos parlamentares com oito ou mais mandatos consecutivos”, Ivanete Costa 

(2007) cita Mayhew e elenca algumas ações que podem definir ou não se um parlamentar será 

bem ou mal sucedido. Entre essas ações estão a publicidade, a busca de crédito e a tomada de 

posição. Seguindo os modelos do cientista norte-americano explicitados no texto de Costa, a 

publicidade serve para manter uma relação constante entre o eleitor e seu representante. Este 

artifício é usado apenas para assuntos convergentes entre o parlamentar e o cidadão, ou seja, 

apenas quando é conveniente. É motivo para publicidade tanto a vida pública quanto a pessoal 

do ator político. Para isso, o deputado participa de eventos sociais e se manifesta através de 

um discurso não político, mas popular, cativante, assemelhando-se ao seu público-alvo, no 

caso o eleitor.  

Buscar crédito junto à sociedade pela atuação conjunta com o governo (credit 

claiming) é um conceito moderno, muito utilizado pelos parlamentares, citado por Mayhew e 

ressaltado por Costa. Para a autora, a busca incessante por verbas e por melhorias à 

comunidade, “eleva o conceito positivo do eleito frente ao eleitorado”. Uma das ferramentas 

da conexão eleitoral.   

Por fim, em sua contextualização, Costa explicita a ação da tomada de posição 

(positioning), explicada por Mahyew, outra ferramenta da conexão eleitoral, e que é um pilar 

para este trabalho. Nesta ação, o parlamentar tem como prerrogativa manifestar-se 

publicamente sobre determinados assuntos de interesse dos entes envolvidos. Este 

posicionamento deve ser registrado através de alguma ferramenta de comunicação, para que o 

público possa de fato conhecer a posição de seu representante frente a algum tema. Teoria que 

demonstra a importância da divulgação da atividade parlamentar, através, principalmente, dos 

veículos de comunicação de massa. 
 

As formas pelas quais as posições, aparições podem ser registradas são numerosas e, 
freqüentemente, criativas. (...) Há discursos para pequenos grupos, aparições na TV, 
cartas, jornais, press releases, artigos da playboy, até mesmo entrevistas com 
cientistas políticos. (MAYHEW, 1974 apud COSTA, 2007).  

 

Conforme Costa, Mayhem afirma que essas três ações precisam ser elaboradas 

estrategicamente para gerar um resultado positivo.  

 
Não basta o parlamentar aparecer; este deve fazê-lo de tal forma que a sua imagem 
seja positivamente posta, evitando, quando possível, temas que possam gerar 
conflitos em sua base, com o governo ou dentro do Parlamento. (MAYHEW, 1974 
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apud COSTA, 2007). 
 

Daí, podemos perceber a necessidade da presença de um profissional que seja capaz de 

identificar essas ações, colocá-las em prática e analisá-las dentro do contexto do mandato 

parlamentar para então, poder direcionar e aconselhar o deputado a se posicionar corretamente 

perante uma sociedade democrática.  

Atento a isso, o Parlamento não pode se esquivar diante de toda essa importância. É 

necessário reconhecer o papel e o poder da imprensa e, mais que isso, reconhecer que é 

preciso ter um diálogo aberto com o cidadão, muitas vezes intermediado por esses veículos de 

comunicação.  

 
A imprensa tem o poder de permitir ao homem público mostrar o seu trabalho, os 
seus pensamentos, interesses e anseios e é por isso que ela desempenha tamanha 
importância para a contribuição de uma visão positiva ou negativa de uma 
instituição, especialmente do Congresso Nacional. (DUARTE apud SOUSA; 
SEABRA, 2006). 

 

 Observa-se então que o deputado ou senador necessita estreitar laços com seu eleitor e, 

consequentemente, com os jornais, rádios, emissoras de televisão, agências de notícias, entre 

outros. Uma relação bem construída permite o conhecimento, possibilita o surgimento do 

interesse e dá ao cidadão, a oportunidade de conhecer o produto (representante), o conteúdo, e 

não apenas a imagem que lhe é passada, muitas vezes estereotipada. Além de incentivar o 

exercício da cidadania, o parlamentar vai cumprir uma de suas missões, a de informar a 

sociedade sobre o que se tem feito por ela e para ela, e assim promover a accountability. O 

termo accountability, aqui, nos remete a prestação de contas, na responsabilidade de um 

agente público em esclarecer para a sociedade o que se tem feito, como faz, quando e com 

quais recursos, por exemplo.   

Esse relacionamento do homem público com a sociedade não se dá através da 

imprensa apenas, mas envolve diversos instrumentos de comunicação, como a publicidade, 

Marketing, eventos, entre outros. Contudo, merece destaque a mídia, instrumento capaz de 

atingir o maior número de pessoas em suas ramificações.  
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2 ASSESSORIAS DE IMPRENSA  
 

 

A relação entre esse homem público e a imprensa deve ser feita por assessorias 

especializadas: assessorias de imprensa ou de comunicação, que são compostas por 

profissionais jornalistas ou, até mesmo,  relações públicas e publicitários.  

Assessoria de imprensa é uma área do jornalismo que faz a ligação da notícia – no 

caso o parlamentar - com os diferentes tipos de mídia, através de envios de releases3, notas ou 

até mesmo por outros meios de comunicação, como e-mails, telefonemas, etc. O profissional 

que realiza esse trabalho tende levar até a mídia a postura e a opinião de seu assessorado sobre 

determinados assuntos. É ela a responsável pela propagação da notícia diante da mídia, quem 

divulga, quem chama a atenção para fatos às vezes despercebidos. Em suma, é quem faz uma 

informação ser considerada importante para a grande mídia e logo, para a sociedade. 

Segundo o Manual de Assessoria de Imprensa da Federação Nacional dos Jornalistas 

(Fenaj) (2007, p. 7), assessoria de imprensa é o “serviço prestado a instituições públicas e 

privadas, que se concentra no envio freqüente de informações jornalísticas dessas 

organizações para os veículos de comunicação”. Mas, o trabalho desse profissional não se 

limita somente a essa função, também lhe é atribuída a responsabilidade do relacionamento 

com a mídia, o acompanhamento de entrevistas, o apoio e geração de eventos para dar maior 

visibilidade ao cliente, o levantamento de pautas e a criação de planos estratégicos de 

comunicação, objetivando sempre uma imagem positiva de seu assessorado. 

No entanto, muitos parlamentares não se dão conta da importância desse trabalho, e 

não designam nenhuma pessoa especializada para tratar deste assunto. A especificidade do 

profissional é necessária pra nortear o diálogo entre o parlamentar e a imprensa. Esse assessor 

vai estabelecer o ritmo desse relacionamento, de acordo com o tipo de convivência que o 

parlamentar desejar, ou com o próprio perfil do deputado ou senador. 

 
O primeiro passo para ser um bem sucedido participante do processo de construção 
da notícia é conhecer a sua lógica. Para isso, é importante buscar ajuda do assessor 
de imprensa, um profissional que tem o papel não apenas de gerar e atender 
demandas de informação, mas de capacitar as fontes em interagir com a imprensa. 
(DUARTE apud SOUSA; SEABRA, 2006). 

 

                                                
3 Release é um texto distribuído à imprensa em linguagem jornalística. Contém informações de interesse da 

empresa ou órgão que está sendo assessorado. O objetivo desse texto é levar às redações dos veículos de 
comunicação uma notícia que possa servir de apoio, atração ou provoque pedido de entrevista. 
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De acordo com Jorge Duarte, em seu artigo Guia de Relacionamento com a imprensa 

para fontes da área pública, há quatro padrões de convivência entre as fontes de informação 

da área pública e a imprensa. São eles, o cooperativo, o instrumental, o defensivo e o 

beligerante. Como o próprio nome referencia, o cooperativo é quando se é estabelecida uma 

relação mútua, natural com os jornalistas, buscando atendê-los com o intuito de disseminar as 

informações de interesse público no meio social. O instrumental se dá quando o atendimento 

é feito de acordo com a convivência momentânea, para obter visibilidade ou imagem positiva. 

Nesse caso, a imprensa é usada como uma ferramenta no jogo do poder. O padrão defensivo 

acontece quando o parlamentar se retrai em relação à mídia, age com desconfiança e 

desinteresse. Geralmente quem segue esse modelo acredita que os jornalistas das mais 

diversas mídias precisam ser evitados. Já a forma beligerante, é onde o homem público 

considera a imprensa como inimiga.  

Para o autor, o melhor padrão é o cooperativo, “Há mais preocupação com um bom 

relacionamento em longo prazo do que com dificuldades eventuais. É o modelo ideal para o 

setor público, onde administração e decisão sempre dizem respeito ao interesse coletivo”. 

(DUARTE apud SOUSA; SEABRA, 2006). Existem casos ainda que esses modelos se 

mesclam, ou em que os parlamentares utilizam cada padrão conforme os acontecimentos.  

 

 

2.1 Mídia e Parlamentares  
 

 

Dependendo de seu relacionamento, o deputado pode ser visto como uma peça chave 

no dia a dia do noticiário, tornando-se uma fonte para determinado veículo ou jornalista. Essa 

aproximação ajuda tanto o parlamentar em sua missão de ser visto e lembrando, tanto o 

repórter que precisa de uma informação de primeira mão e também o cidadão que vai poder 

estar a par do que está acontecendo na Casa onde se tomam várias decisões para o futuro do 

país.  

 
As fontes na área política ajudam a imprensa a antecipar o que ocorrerá, relatar o 
que se passou, a explicar e analisar os acontecimentos. A importância de ter 
informação relevante e confiável faz com que questões de cargo, inteligência, 
caráter, honestidade ou competência não sejam fundamentais. Os jornalistas, em 
geral, possuem como critérios para definir como “fonte” a pessoa que: a) possui 
informações novas e de interesse do público do veículo (item fundamental); b) é 
confiável; c) facilita o acesso; d) apresenta bem as informações. O ator político ou 
agente público que consegue reunir mais atributos é notícia sempre. (DUARTE apud 
SOUSA; SEABRA, 2006). 
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Como podemos perceber, esse relacionamento é uma via de mão dupla. Para ficar 

atento a isso, o parlamentar precisa do auxílio do assessor de imprensa, que vai facilitar a 

conquista desse espaço privilegiado, de detentor da informação, numa sociedade cada vez 

mais informatizada. Os veículos de comunicação sabem valorizar e distinguir os homens 

públicos que podem contribuir para o seu trabalho. São dois personagens inteiramente 

fundamentais para permitir que a sociedade se interaja com o regime de governo. 

   
A verdade é que uma imprensa séria, pluralista, autônoma e crítica garante a 
sustentabilidade democrática e ajuda o cidadão a ter garantido o atendimento de suas 
necessidades de informação ao expor os significados e interesses em questão. 
(DUARTE apud SOUSA; SEABRA, 2006). 

 

 Existem algumas pequenas regras para que esse relacionamento seja duradouro e cada 

vez mais profissional. O parlamentar precisa ser acessível, demonstrar disponibilidade e 

manter um contato periódico com os repórteres. Esse contato é feito pelo assessor. 

Estabelecer uma relação confiável com esses jornalistas também está incluído no leque de 

boas maneiras do homem público com a imprensa.  

Gerar notícias é outro fato bem visto pelos repórteres dos mais diferentes veículos 

geradores de notícias. Mas, como gerar notícias? Critérios de noticiabilidade nem sempre são 

percebidos pelos deputados ou senadores, que na maioria das vezes, querem aparecer 

independentemente da relevância do assunto. No entanto, há formas de geração de notícias no 

cotidiano do parlamentar, até em seu trabalho corriqueiro. Conforme afirma o jornalista Jorge 

Moreno (apud SOUSA; SEABRA, 2006, p. 283), “a obrigação do gestor é fazer a coisa certa. 

Ele fazendo a coisa certa não é notícia. Ele fazendo a coisa muito certa, superando a 

expectativa, é notícia”. Percebemos então que, para ganhar as páginas do noticiário 

positivamente é necessário realizar um trabalho de excelência. Juntando o útil ao agradável, o 

parlamentar consegue espaço na mídia, e ainda faz jus ao voto do eleitor que o elegeu, 

contribuindo assim para uma boa representação e uma democracia de qualidade.   

 Um item fundamental para o sucesso dessa relação é o investimento em comunicação, 

isso inclui desde a estrutura da assessoria de comunicação ou imprensa, desde a articulação do 

político. Valorizar a assessoria de imprensa, talvez seja a mais importante das regras para o 

bom convívio, porque é através dela que o parlamentar obtém dicas, e consegue estreitar laços 

mais firmes com os jornais, rádios e outros veículos de comunicação.  

Em suma, um relacionamento saudável, cooperativo e permanente é essencial para a 

boa imagem do político e contribui de sobremaneira para a consolidação democrática 

brasileira, instigando o cidadão, a partir do conhecimento adquirido nas mídias, a participar de 

nosso atual sistema de governo, afirmação corroborada por um dos mais respeitáveis políticos 
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brasileiros, o senador Cristovam Buarque: 

 
[...] a assessoria de imprensa vai crescer cada vez mais, nos próximos anos, 
contribuindo para mostrar o que os jornalistas-noticiadores não estão vendo, 
ajudando no exercício da democracia e na orientação do cidadão [...] (BUARQUE 
apud DUARTE, 2010). 

 

Conforme Buarque, a consolidação e o amadurecimento da nova democracia, vivida 

atualmente pelo Brasil, será construída com a ampla colaboração de jornalistas, tanto de 

repórteres, como de assessores de imprensa, que “alimentam” os veículos com sugestões de 

pautas. 

 
[...] a desorientada democracia dos próximos anos estará sendo construída pela 
intermediação da mídia composta não apenas dos jornalistas-noticiadores, mas 
também dos jornalistas-assessores [...] (BUARQUE apud DUARTE, 2010). 

 

Portanto, a assessoria de imprensa pode preencher a lacuna entre a imagem passada pela 

imprensa em geral e a imagem real das várias atividades do Legislativo.  
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3 LEVANTAMENTO DAS ASSESSORIAS DE IMPRENSA DOS 

DEPUTADOS FEDERAIS 
 

 

Partindo do pressuposto que a assessoria de imprensa exerce grande papel para a 

qualidade da democracia, como citado anteriormente, e é um elo importante entre o 

representante e o meio de comunicação, o qual passa a imagem do Poder Legislativo para a 

sociedade, fizemos um levantamento de dados dos gabinetes parlamentares da Câmara dos 

Deputados, para verificar quais agentes públicos possuíam este tipo de assessoria. Afinal, 

“sem uma boa assessoria de imprensa, raro órgão público ou político sobrevive muitos anos 

na atividade pública” (BUARQUE apud DUARTE, 2010).  

O objetivo do levantamento de dados era verificar se os deputados atentam para a 

necessidade desses profissionais em sua estrutura de trabalho e se eles reconhecem o papel do 

assessor de imprensa como fundamental para o exercício do mandato. 

A pesquisa quantitativa foi realizada com a aplicação de um questionário em vários 

gabinetes. A coleta dos dados foi feita por meio de telefonemas e pessoalmente. Do total de 

513 gabinetes de deputados federais, 441 responderam ao questionário (cf. APÊNDICE B).  

Outra questão abordada no questionário era se essa assessoria de imprensa é ou não 

realizada por um profissional especializado na área, ou seja, jornalista, e se o gabinete possuía 

duas estruturas de assessoria, uma em Brasília, visando uma participação maior do 

parlamentar em assuntos de interesse nacional e outra no estado, ressaltando os interesses 

locais e exercendo a conexão eleitoral. Foi verificado ainda se o parlamentar possuía tanto 

uma estrutura na sede da Câmara, quanto em sua base eleitoral, mantendo assim dois 

profissionais em contato direto com os veículos de comunicação tanto no âmbito federal 

quanto regional.  

Como podemos verificar no gráfico abaixo (Gráfico 1), de um total de 441 deputados 

federais, 345 declararam ter assessoria de imprensa realizada por um jornalista. Vinte e cinco 

gabinetes afirmaram que fazem uso do recurso da assessoria de imprensa, no entanto, esse 

serviço é realizado por outros profissionais, que não são jornalistas. Setenta e um deputados 

afirmaram não ter nenhum serviço de assessoria de imprensa. 
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Gráfico 1 – Ranking nacional de deputados com assessoria de imprensa 
Fonte: Arquivo pessoal – Compilação de Dados – Resultado da Pesquisa 
apresentada em APÊNDICE B 

 

 Por outro viés, analisando a localização da assessoria de imprensa, podemos constatar, 

que dos 370 deputados, que afirmaram possuir o serviço, retirando os 7 deputados do Distrito 

Federal, que não entraram no ranking por serem da capital federal, a maioria, cerca de 49% 

dos entrevistados se importa em manter a assessoria de imprensa no estado de origem, na base 

eleitoral, reforçando a aproximação com o eleitor e objetivando a reeleição (conexão 

eleitoral), como mostra o Gráfico 2.  

 

 
Gráfico 2 – Localização das Assessorias de Imprensa dos Deputados 
Fonte: Arquivo pessoal – Compilação de Dados – Resultado da Pesquisa 
apresentada em APÊNDICE B 
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 Pode-se constatar também no levantamento, que há uma preocupação maior dos 

parlamentares das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com a manutenção do serviço de 

assessoria de imprensa em seus gabinetes como mostram os gráficos 3, 4 e 5. No sul do país, 

85% dos entrevistados afirmaram possuir uma assessoria de imprensa especializada, com 

profissionais jornalistas (Gráfico 3).  

 

 
Gráfico 3 – Ranking dos entrevistados da Região Sul 
Fonte: Arquivo pessoal – Compilação de Dados – Resultado da Pesquisa apresentada 
em APÊNDICE B 

 

No Centro-oeste, 81% dos gabinetes parlamentares que responderam ao questionário 

disseram ter um jornalista no comando de suas assessorias de imprensa (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 – Ranking dos entrevistados da Região Centro-Oeste 
Fonte: Arquivo pessoal – Compilação de Dados – Resultado da Pesquisa 
apresentada em APÊNDICE B 



30 
 

Já no Sudeste, 80% dos entrevistados mostraram-se preocupados com o papel da 

importância da assessoria de imprensa especializada no mandato (Gráfico 5).    

 

 
Gráfico 5 – Ranking dos entrevistados da Região Sudeste 
Fonte: Arquivo pessoal – Compilação de Dados – Resultado da Pesquisa 
apresentada em APÊNDICE B 

 

 Por outro lado, percebemos que as regiões Norte e Nordeste são as que menos 

possuem qualquer tipo de assessoria de imprensa, seja ela realizada por um profissional 

especializado ou não (Gráficos 6 e 7).  

 

 
Gráfico 6 – Ranking dos entrevistados da Região Norte 
Fonte: Arquivo pessoal – Compilação de Dados – Resultado da Pesquisa apresentada 
em APÊNDICE B 
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Verificamos que 17% dos deputados federais do Norte que fizeram parte da pesquisa, 

afirmaram não ter nenhuma estrutura para servir de ponte entre a grande mídia e o 

representante (Gráfico 6). Entre os parlamentares nordestinos, esse número aumenta, passa 

para 19% dos entrevistados (Gráfico 7).  

 

 
Gráfico 7 – Ranking dos entrevistados da Região Nordeste 
Fonte: Arquivo pessoal – Compilação de Dados – Resultado da Pesquisa 
apresentada em APÊNDICE B 

 

 Através da análise destes dados, podemos perceber que a importância que se dá a 

assessoria de imprensa tende a estar relacionada com o desenvolvimento das regiões 

brasileiras. Constatam-se nas regiões Sudeste e Sul, que mais de 80% dos entrevistados 

reconhecem que precisam manter um serviço que auxilie no diálogo entre a mídia, e assim, 

possa também, atingir o cidadão-eleitor, aumentando a accountability e incentivando a 

participação cidadã. Conceitos esses imprescindíveis na relação entre o representante e 

representado, pois a prestação de contas das atividades desenvolvidas no Congresso pode 

instigar o conhecimento, gerar o debate e fazer com que haja maior fiscalização por parte da 

sociedade. 

No entanto, apenas possuir uma estrutura de assessoria de imprensa não significa 

contribuir para estes instrumentos de melhoria da democracia, é necessário que esses 

profissionais sejam especializados e usem adequadamente ferramentas de comunicação que 

aumentem o diálogo entre o parlamentar e a sociedade. É o que vamos analisar no próximo 

capítulo, de que maneira essa aproximação é feita e quais recursos são utilizados. 
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4 ANÁLISE DE ASSESSORIAS DE IMPRENSA DOS 

PARLAMENTARES 
 

 

Para exemplificar a relação entre esses atores políticos e a mídia, o estudo analisou a 

estruturação de duas assessorias de imprensa: uma de um parlamentar mais experiente, já em 

seu 4º mandato e outro em sua primeira experiência como deputado federal. Os dois de 

regiões distintas e de trajetórias bem diferentes, justamente para mostrar que o relacionamento 

entre a imprensa e os políticos é necessário e se dá independentemente do local ou da 

experiência e a conexão eleitoral e accountability são feitas de qualquer perspectiva, de um 

pequeno veículo do interior da Região Nordeste, até mesmo de um grande formador de 

opinião da maior cidade do Brasil. A análise baseou-se em relato do profissional responsável 

pelo trabalho de assessoria de imprensa do gabinete do parlamentar em questão.  

É importante salientar que cada parlamentar tem um estilo de se comunicar, o que é 

passado para sua assessoria. Há parlamentares que se interessam pelo trabalham da imprensa 

e entendem que o direito à comunicação faz parte do processo democrático. Outros preferem 

se distanciar. As assessorias tentam trabalhar nesse contexto, mas ao mesmo tempo, 

convencendo o parlamentar de que manter um contato saudável com a imprensa é o melhor 

caminho.  

              

 

4.1 Primeira análise 
 

 

Inicialmente vamos estudar a assessoria de imprensa do deputado federal Fernando 

Ferro, que faz parte do Partido dos Trabalhadores (PT) pernambucano, é engenheiro elétrico e 

está em seu 4º mandato.  

 

 

4.1.1 Biografia 
 

 

Na década de 70, Fernando Ferro engaja-se no movimento estudantil para a abertura 

dos diretórios acadêmicos, na escola de engenharia da Universidade Federal de Pernambuco 
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(UFPE). Em 1976, entra na Companhia Hidroelétrica São Francisco (Chesf), onde fica até 

1992, quando foi demitido por perseguição política, pois denunciava envolvimento da Chesf 

em negociatas. Em 1979, participa da retomada do Movimento dos Urbanitários, sendo 

diretor do sindicato dos eletricitários. 

Já em 1980, funda o PT em Pernambuco. Três anos depois, em 1983, participa da 

fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Ferro atua na luta pela Reforma 

Agrária, pelo fortalecimento do Pólo Sindical, e em defesa pelos atingidos por barragens.  

Por volta de 1987, e seguindo até 1992, Ferro é eleito presidente do PT/PE, cargo que 

ocupa até 1992, quando assume vaga de vereador de Recife. Em 1994, é conduzido à Câmara 

Federal pela primeira vez. Leva para Brasília sua preocupação com a segurança do homem do 

campo, apresentando projetos sobre o uso de agrotóxicos, além de discutir a implantação de 

alimentos transgênicos no país e levantar a bandeira da democratização da comunicação, com 

projetos voltados para regulamentação de rádios e TV's comunitárias. Combateu a 

privatização das estatais brasileiras, a exemplo da Chesf.  No ano de 1998, Ferro é reeleito 

deputado federal. Demonstra coragem ao assumir a vice-presidência da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) do Narcotráfico.  

Nas eleições de 2002, Fernando Ferro é reconduzido ao Congresso Nacional com 

91.750 votos. Assume postura ativa como líder da bancada do PT num momento de muitas 

denúncias e consegue manter a bancada unida. Figura durante todo o mandato entre os 

congressistas mais influentes do país.   

No ano de 2003, é autor do Projeto de Lei 1048, que criminaliza o jabá, a propina 

musical. Antecipou o anúncio da Refinaria de Pernambuco, uma luta que está presente em 

toda sua trajetória política. Foi eleito Secretário de Meio Ambiente do Partido dos 

Trabalhadores. Na Área da Educação, participou da reforma universitária, da criação dos 

campi avançados das Federais em Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Vitória de Santo 

Antão. O Deputado Federal Fernando Ferro também teve atuação ativa na criação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb).  

 Em 2007, Ferro assume o quarto mandato na Câmara dos Deputados. Atualmente é 

líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Há oito anos é considerado 

pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) como um dos Cabeças do 

Congresso Nacional.  
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4.1.2 Funcionamento da Assessoria de Imprensa do Deputado Fernando Ferro 
 

 

 Através de sua biografia, percebe-se que o parlamentar nordestino tem bastante 

engajamento político, iniciando sua carreira no movimento estudantil. No entanto, o estudo 

limita-se a analisar somente a atuação de sua assessoria de imprensa do último mandato, em 

especial do ano de 2009, não como Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, função 

que exerce atualmente. Ferro obteve 91 mil votos e carrega como principais bandeiras o 

movimento sindical, direitos humanos, direito à comunicação e Minas e Energia. Sendo a 

energia, o seu principal foco. 

 Em sua assessoria, Fernando Ferro conta com duas jornalistas formadas4, uma que fica 

em Brasília e outra no estado de Pernambuco, especificamente na capital, Recife. De acordo 

com a assessoria, o petista é um parlamentar bastante acessível aos jornalistas e aos eleitores, 

foi fundador da Comissão de Legislação Participativa, justamente a que incentiva a 

participação cidadã no processo legislativo. A divisão entre as profissionais é feita seguindo 

critérios de assuntos regionais e nacionais. A jornalista lotada no gabinete em Brasília prioriza 

as notícias de âmbito federal, no entanto tenta dar um enfoque regional ao assunto, para 

aproximar a ação do deputado federal à população pernambucana, quem diretamente o elegeu.    

 Para o relacionamento mídia/parlamentar existir é necessário que haja geração de 

material para abastecer os jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, blogs, entre outros. Esses 

materiais variam de acordo com o tipo de mídia e geralmente são armazenados em algum site, 

blog ou até mesmo em redes sociais5. O contato, não somente com a imprensa, mas também 

com o eleitor, se dá por meio dessas ferramentas de comunicação. Como subsídio para esse 

relacionamento, o deputado Fernando Ferro possui um site, orkut6 e também o microblog 

twitter7, além de publicações mensais, como boletins informativos (impressos) para uma mala 

direta8 de 16 mil cadastros. (Disponível em: <http://fernandoferro.com.br>. Acesso em 20 

mai. 2010).  

                                                
4   Entende-se Formada por profissional graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. 
5  As Redes Sociais Virtuais são grupos ou espaços específicos na Internet, que permitem partilhar dados e 

informações, sendo estas de caráter geral ou específico, das mais diversas formas (textos, arquivos, imagens 
fotos, videos, etc.). Há também a formação de grupos por afinidade, formando comunidades virtuais, com ou 
sem autorização, e de espaços abertos ou não para discussões, debates e apresentação de temas variados 
(comunidades, fóruns, sites de relacionamento). 

6 O Orkut é uma rede social cujo objetivo é ajudar seus membros a criar novas amizades e manter 
relacionamentos. Nele, é possível publicar fotos e vídeos pessoais, criar comunidades em formato de fórum de 
discussão, enviar e ler novidades de sua rede de contatos. 

7  Uma espécie de microblog, onde se pode escrever pequenos textos sobre assuntos de interesse, cotidiano, 
frase, entre outros. Permite aos usuários que enviem e leiam atualizações pessoais de outros contatos. 

8   Tipo de mídia, que consiste em enviar mensagens pelo correio ou portadores. 
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 Em seu site, tanto a imprensa quanto o cidadão pode conferir a ação parlamentar do 

deputado Ferro, como discursos, emendas parlamentares, agenda, artigos de opinião, 

biografia, fotos, vídeos e áudio sobre diversos temas. Desta forma, é possível avaliar ou obter 

conhecimento sobre a atividade parlamentar do representante que o eleitor pernambucano 

escolheu. Verifica-se então que o parlamentar exerce a accountability, fundamental para a 

representação na chave mandatário – mandante. (PITKIN, 2006). 

Vale lembrar que o abastecimento das informações é feito pelo profissional da 

assessoria de imprensa, neste caso, as duas jornalistas. Profissionais estes, essenciais para a 

imagem democrática do parlamentar e fundamentais na ponte que liga o cidadão e o 

representante, um agente que auxilia na prestação de contas.  

 A relação com a imprensa regional é boa e se dá através de envio de artigos opinativos 

de um tema factual, de notas sobre eventos que o deputado organiza ou participa, e também 

de podcasts9 semanais, enviados às rádios pernambucanas, em especial às comunitárias, que 

geralmente reproduzem este tipo de material. Todo o material é elaborado pela assessoria de 

imprensa. O que chega ao cidadão depende do trabalho do assessor que atua nesta área.  

Com o consentimento do deputado, o jornalista elabora discursos, monta palestras, 

acompanha em eventos, organiza reuniões, seminários, coletivas de imprensa, entre outros. 

Escreve artigos, notícias, monta programas de rádio, analisa a visibilidade do parlamentar na 

mídia local e nacional por meio do clipping10, que é uma seleção de notícias em diversas 

mídias sobre o parlamentar. Geralmente esse levantamento é avaliado em positivo, negativo 

ou neutro. Após esse levantamento, o jornalista avalia métodos de melhorar o relacionamento 

com um ou outro veículo que estiver noticiando negativamente a atuação do deputado.  

Tal postura da assessoria vai ao encontro do que defende a literatura de Duarte (apud 

SOUSA; SEABRA, 2006): “A avaliação qualitativa do relacionamento com veículos e 

profissionais geralmente é mais apropriada do que análises quantitativas do tipo de volumes 

de inserções. É papel do assessor qualificar sua atuação no âmbito da comunicação.” 

 Neste case, a assessora de imprensa é quem faz todas essas atividades e dá um 

feedback ao parlamentar sobre sua imagem na mídia. Segundo a assessoria, o maior público 

do deputado Fernando Ferro é de formadores de opinião. O público-alvo também influencia 

na maneira como vão ser utilizadas as ferramentas de comunicação e o relacionamento com as 

diferentes mídias.  

                                                
9   Publicação de arquivos de áudio que podem ser transferidos e ouvidos no computador ou num tocador de 

MP3 portátil. A palavra é uma referência ao iPod, player portátil da Apple, e à palavra broadcast (transmissão 
de conteúdo). 

10  Reunião de material editorial ou comercial veiculado na mídia, como jornais, revistas, sites ou programas de 
TV, sobre determinado assunto, pessoa ou empresa. 
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 Os podcasts semanais são gravados em Brasília, no gabinete, e enviados para as rádios 

do estado. São elaborados pela assessoria a partir dos discursos proferidos pelo parlamentar 

no Plenário da Câmara. De acordo com a assessoria, o parlamentar busca se posicionar sobre 

diversos assuntos factuais no Plenário – uso da ferramenta de conexão eleitoral (positioning) 

– e isso é passado para a sociedade através desses áudios, além de dos artigos opinativos. Os 

e-mails também são bastante utilizados pelos cidadãos para se chegar até o parlamentar, 

sugerindo, criticando e elogiando o trabalho do representante. A assessoria de imprensa de 

Ferro responde a praticamente todos os e-mails como forma de incentivar a cidadania e 

também como uma espécie de prestação de contas.  

 

 

 4.1.3 Assessor de Imprensa x Jornalista de veículo de comunicação 
 

 

 A assessoria de imprensa intermedeia a fonte pública – no caso o parlamentar – com o 

formador de opinião – no caso o jornalista, articulista ou apresentador. O diferencial em uma 

equipe de comunicação pode ser o profissional e o networking11 ou mailling12 que ele possui.  

 Como afirma Duarte, o deputado ou senador precisa escolher um profissional 

qualificado e que tenha bastante credibilidade no mercado, um verdadeiro auxiliar para este 

tipo de relacionamento:  

 
Comece com bons profissionais. Consiga o melhor que puder. Identifique alguém 
sério, crítico, atualizado, com iniciativa, que conheça a realidade do jornalismo, 
saiba trabalhar em equipe, que pense a comunicação de modo sistêmico e 
integrativo. Escolhido o assessor, recuse o servilismo, respeite-o, confie nele, peça e 
ouça as orientações. (apud SOUSA; SEABRA, 2006). 

 

 Na análise da assessoria de Ferro, pode-se verificar que a profissional responsável por 

essa área é experiente, já trabalhou nas redações dos veículos de comunicação de Pernambuco 

e conhece muitos colegas de profissão, assim como a linha editorial de cada jornal, revista, 

site ou emissora de televisão e rádio do estado.   

 O contato entre a assessoria de imprensa e os jornalistas é mantido de acordo com a 

                                                
11  Networking é a união dos termos em inglês "Net", que significa "Rede"; e "Working", que é "Trabalhando". O 

termo nos remete a construir uma boa rede de relacionamentos, geralmente em sua área de atuação 
profissional. 

12  Mailling – Cadastro ou Relação de veículos de comunicação e jornalistas atualizados. Sextas-feiras, sábados, 
domingos e segundas-feiras – Esse é o período em que geralmente os parlamentares visitam as bases 
eleitorais (regiões). 
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demanda e também com os fatos que podem vir a ser noticiados. Além do envio de releases e 

telefonemas, a relação também consiste em mandar notícias com exclusividade, o chamado 

furo jornalístico, para um determinado veículo. Nesse caso, não se trata de monopolizar a 

notícia, que é um direito à informação, mas sim de privilegiar determinado veículo com uma 

notícia antes dos demais. A assessoria de Ferro manda notas com exclusividade geralmente 

para blogs, mas depois de 30 minutos, essa notícia é disponibilizada aos demais. Essa 

“amizade” nasce do cotidiano do profissional e das atividades desempenhadas pelo 

parlamentar. O jornalista dos veículos de comunicação passa a confiar nesse assessor de 

imprensa, logo no parlamentar para quem ele trabalha, e começa a dar mais credibilidade para 

as notícias vindas daquela fonte de informação, consequentemente, publicando mais matérias 

sobre esses assuntos.   

 Em sua assessoria de imprensa, Ferro mantém essa relação de receptividade, pois a 

jornalista responsável cultiva os formadores de opinião, sem bajulação, mas com 

abastecimento de notícias, que são fatos relevantes para a sociedade. Manter um profissional 

como este é essencial, pois é ele quem vai cultivar esse relacionamento, com o objetivo de 

melhorar a imagem do parlamentar, torná-lo acessível à imprensa, melhorando assim a 

acessibilidade da população e contribuindo para a participação cidadã.     

 
O assessor de imprensa é o gestor do relacionamento entre fontes e imprensa e seu 
papel é estabelecer e manter uma relação saudável, cooperativa e permanente, 
ajudando-o, não apenas a expor suas idéias e ações, mas também a elaborar a forma 
de apresentá-las. Com sua atuação, ele estabelece canais de mão dupla com os 
repórteres e editores, monitorando o ambiente, produzindo e oferecendo 
informações à imprensa e abastecendo a autoridade com informações, inclusive de 
bastidores. (DUARTE apud SOUSA; SEABRA, 2006). 

 

Segundo a jornalista que coordena a assessoria de imprensa do deputado Fernando 

Ferro, não há preferência de envio de notícias para veículo pequeno ou grande, regional ou 

nacional, mas o profissional deve saber qual mídia irá recepcionar melhor aquela notícia ou 

fato.  

 
A gente tem obrigação de saber qual veículo vai fazer bem ao deputado, porque 
devemos levar em conta que existe também o jornalismo ruim. Quando a gente faz 
essa escolha, somos fundamentais na intermediação entre mídia e o deputado. 
(Germana Accioly - Relato da Assessora de Imprensa do deputado Fernando Ferro).   

 

 Quanto aos veículos internos da Câmara dos Deputados, a solicitação, no caso dessa 

assessoria, parte deles. Mas, a assessora de imprensa é quem os recebe e verifica a demanda, 

para então passar ao parlamentar o que se trata. A visibilidade do ator público também se dá 

através de veículos de comunicação da Liderança do Partido, que muitas vezes possuem 
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rádios e informes periódicos.  

 

 

4.1.4 Boletins Informativos 
 

 

 As newsletters, ou boletins informativos, são publicações distribuídas regularmente a 

um determinado público. Elas são muito comuns em assessorias de imprensa e podem ser 

enviados por correio ou eletronicamente, através de emails. Os boletins informativos do 

deputado Ferro são enviados a cada 30 dias com um resumo das notícias mais impactantes 

para a sociedade a quem se destinam, no caso, os pernambucanos. O parlamentar Fernando 

Ferro possui um informativo mensal e também alguns informativos segmentados, dependendo 

da demanda. Esses informativos segmentados são direcionados a certos municípios, em sua 

maioria, destacando a atuação parlamentar do deputado naquela cidade.  

 Esses periódicos chegam à população, que poderá se interar sobre a atividade do 

representante que escolheu para legislar no âmbito federal. No entanto, essa linguagem será 

regional, para provocar o interesse e a familiaridade com os cidadãos. Os boletins também são 

enviados aos repórteres, editores, que podem dali extrair algo para uma possível matéria 

jornalística. 

 Podemos perceber que este tipo de publicação é uma das melhores maneiras que o 

parlamentar possui de exercer a prestação de contas, porque nesses informativos, as notícias 

não são filtradas por uma ou outra linha editorial de um veículo de comunicação, elas são 

passadas de acordo com a visão do deputado e chegam diretamente ao público que ele 

escolheu para passar as informações referentes às suas atividades legislativas.    

 

 

4.1.5 Outras ferramentas de comunicação  
 

 

 A assessoria de imprensa e de comunicação pode utilizar de diversas ferramentas para 

que o cidadão saiba o que o seu representante faz. A assessoria de Ferro vez ou outra também 

utiliza da publicidade, como outdoors, faixas, panfletos, banners e até mesmo carros de som, 

dependendo do local, para veicular a ação parlamentar do deputado.  
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4.2 Segunda análise  

 

 

Neste segundo momento, vamos estudar a assessoria de imprensa do deputado federal 

Marco Aurélio Ubiali, conhecido como Dr. Ubiali, que integra o Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) paulista. É médico, tem 60 anos e está em seu primeiro mandato.   

 

 

4.2.1 Biografia 
 

 

Marco Aurélio Ubiali filiou-se a um partido político em 1996. Disputou as eleições de 

2002 para deputado federal, mas não obteve êxito. Em 2004, pleiteou uma vaga na Prefeitura 

Municipal de Franca. Mas, somente em 2006, Marco Aurélio Ubiali foi eleito pelo Partido 

Socialista Brasileiro (PSB-SP) como deputado federal, recebendo 84.175 votos. Médico e 

professor universitário, Dr. Ubiali, como é conhecido, carrega como principais bandeiras a 

luta pela igualdade dos direitos sociais, apoiando a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apaes), o cooperativismo e a habitação.  

Na Câmara dos Deputados, Dr. Ubiali é presidente da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) e membro da Comissão de Educação e Cultura 

(CEC). Nesta, defende o ensino em tempo integral e foi um dos defensores da inclusão das 

APAEs e das creches no recebimento de verbas do Governo Federal através do Fundeb. Na 

CDEIC, luta pelo desenvolvimento econômico do País. 

Foi reconhecido pela Organização Não Governamental (OnG) Transparência Brasil 

como 11º deputado mais atuante do país considerando os projetos de grande impacto 

apresentados. 

É vide-líder do bloco PSB/PCdoB/PRB/PMN, presidente da Frente Parlamentar Mista 

em Defesa do Programa Nuclear Brasileiro, presidente do Grupo de Amizade Brasil – 

Paraguai e membro das Frentes Parlamentares da Saúde, do Setor Coureiro-Calçadista, de 

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências, de Políticas Públicas para o Idoso, de 

Habitação e Desenvolvimento Urbano, da Frente Parlamentar Ambientalista, do Trânsito 

Seguro, da Indústria Aeronáutica Brasileira, entre outras.  

Por sua trajetória de mais de 30 anos em favor das pessoas com deficiência, foi 

escolhido, pela segunda vez, presidente da Federação das APAEs do Estado de São Paulo 

(2009-2011), assumindo a missão de representar as 307 APAEs do Estado e lutar por uma 
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sociedade mais inclusiva. 

 

 

4.2.2 Funcionamento da Assessoria de Imprensa do Deputado Dr. Ubiali 
 

 

 Conforme se verifica em sua biografia, o parlamentar paulista está em seu primeiro 

cargo eletivo. O estudo limita-se a analisar a assessoria do deputado Dr. Ubiali no ano de 

2009, e não como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 

Comércio, cargo que ocupa atualmente.  

 Em sua assessoria, o deputado Dr. Ubiali conta com dois jornalistas formados, um que 

fica em Brasília e outro que fica no estado de São Paulo, mais especificamente em sua cidade, 

Franca. Além dos jornalistas, o parlamentar conta um diretor de comunicação, que é voltado 

mais para a área de publicidade e marketing, mas trabalha em conjunto com a assessoria de 

imprensa. Segundo a assessoria, a acessibilidade do deputado aos jornalistas e aos eleitores é 

grande e ele demonstra muito interesse em divulgar e comunicar suas ações parlamentares, ou 

seja, exercer a accountability. Assim como na assessoria do petista Fernando Ferro, na do 

socialista paulista a divisão entre as profissionais é feita seguindo critérios de assuntos 

regionais e nacionais. A jornalista lotada no gabinete em Brasília prioriza as notícias de 

âmbito federal, no entanto tenta dar um enfoque regional ao assunto.  

 O assessor lotado no estado prioriza os eventos lá realizados e o contato pessoal com 

veículos de comunicação, como visitas a jornais, emissoras de rádio e TV, entre outras. Além 

disso, acompanha o parlamentar em reuniões nas cidades, reuniões de partido, e outros 

encontros para fortalecer a base eleitoral. Ainda escreve matérias para o site e envia releases 

para a imprensa regional.  

 Os dois profissionais trabalham em sintonia. Enquanto o jornalista de São Paulo 

acompanha o parlamentar, ele também informa a assessora de Brasília sobre o que está 

acontecendo por lá, durante as sextas-feiras, sábados, domingos e segundas-feiras11, para 

assim ela poder atualizar as redes sociais do deputado e também está a par, caso algum 

jornalista a procure.  

 A assessoria de Brasília fica responsável pelo abastecimento do Blog, a partir da 

escrita de artigos, também por abastecer o site com matéria, notas e releases, por manter 

atualizadas as redes sociais, como twitter, formspring, entre outros. Além disso, elabora 

discursos, palestras e separatas, de acordo com o interesse do parlamentar, escreve notas para 

as rádios, estabelece contato com a mídia nacional e local – esta apenas em assuntos de 
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âmbito da Câmara, como projetos de lei, votações, etc. – e auxilia  a realização de grandes 

eventos, como inauguração de conquistas do deputado nas cidades, ou mesmo frutos de 

emendas parlamentares, como inauguração de praças. Destaca-se neste último evento o uso de 

uma ferramenta da conexão eleitoral, a busca de crédito (credit claiming), que, como já 

explicitado nesse estudo, consiste em ganhar credibilidade junto à sociedade pela atuação 

conjunta com o governo federal ou estadual. 

A assessoria de Brasília também acompanha o parlamentar em audiências nos diversos 

órgãos federais e fotografa a participação do parlamentar em seminários, workshops, 

audiências públicas, reuniões de partido e visitas de várias prefeituras do estado de São Paulo 

ao gabinete. A elaboração dos jornais e informativos é feita conjuntamente entre os dois 

profissionais. 

  Na diretoria de comunicação, o profissional é responsável por acompanhar o trabalho 

dos jornalistas e cultivar uma relação com o setor comercial de diferentes veículos, assim 

como definir quais serão as formas de divulgação do trabalho parlamentar na área do 

marketing, como outdoor, faixas, anúncios comerciais em jornais, rádios e emissoras de 

televisão, carros de som, entre outros.  

 Como exposto anteriormente, o armazenamento de materiais, notícias, releases, fotos, 

vídeos e áudios pode ser feito em sites, blogs e redes sociais. O parlamentar paulista conta 

com todos esses artefatos comunicacionais para estabelecer contato com a população e com a 

imprensa. Em seu site, é possível comunicar-se com o deputado por meio do Fale com o 

deputado , onde o cidadão coloca seu nome, email e sugere, critica, parabeniza ou escreve 

algo direcionado ao parlamentar. Esse e-mail é direcionado a uma conta administrada pelo 

assessor de imprensa, o site@drubiali.com.br. O assessor, por sua vez, despacha com o 

parlamentar e envia a resposta a esse cidadão.  Já a imprensa tem uma área destinada somente 

a ela, onde se encontra releases e também inserções que foram feitas nas mais diversas 

mídias. (Disponível em: <http://drubiali.com.br>. Acesso em 25 mai. 2010). 

 Notícias, discursos, vídeos, podcasts, manuais, guias, todo esse leque de material pode 

ser acessado pelo site do deputado Dr. Ubiali. Assim, o eleitor pode obter conhecimento sobre 

as atividades desenvolvidas pelo deputado paulista. No sítio é possível também encontrar 

links para o site do partido e para as outras ferramentas de comunicação, como Blog e twitter. 

 Em seu blog, o parlamentar opina sobre diversos acontecimentos nacionais e 

internacionais, além de ressaltar alguns projetos de lei que apresentou à Câmara. Podemos 

destacar nesta ação a tomada de posição (positioning), outro instrumento da conexão eleitoral 

(reeleição), já que o deputado se manifesta publicamente sobre determinados assuntos. Os 

artigos são elaborados pela assessoria de imprensa.  
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4.2.3 Redes Sociais 
 

 

As redes sociais vêm disseminando conhecimento e a forma das pessoas se 

relacionarem. Ganhou mais notoriedade no cenário político após a eleição do presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama, que obteve nessas ferramentas o grande apoio para sua 

campanha.  Atualmente, diversos políticos brasileiros fazem uso dessas redes. Um 

levantamento da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Câmara dos Deputados de 

maio, deste ano, aponta que o número de seguidores dos deputados no twitter dobrou de 

janeiro de 2010 para maio do mesmo ano. (Disponível em: 

<http://www2.camara.gov.br/noticias/assessoria-de-imprensa/deputados-do-dem-lideram-

seguidores-no-twitter>. Acesso em 16. Jun. 2010) 

Entre os motivos do aumento do número de seguidores, que em relação ao 

levantamento anterior, eram 231.271 e agora já são 514.340, está a proximidade das eleições, 

e o aumento da demanda da própria atividade parlamentar, como a votação do projeto Ficha 

Limpa, proposta de iniciativa popular. Seguindo os motivos evidenciados pelo estudo da 

Secom, está nítido o uso da ferramenta de comunicação no auxílio para a reeleição (conexão 

eleitoral). A pesquisa também revela que dos 513 parlamentares, 295 possuem perfis na rede 

de microblog, um percentual de 57,5% – índice este, que os parlamentares em estudo se 

encontram. Dados que nos remetem a preocupação dos parlamentares em manter contato com 

a população (accountability).  

No estudo em análise, nos atentaremos para as redes sociais que o deputado Dr. Ubiali 

possui, como twitter, facebook, Orkut, formspring e twitpic.  

No twitter, o deputado possui 1.609 seguidores que podem dialogar e saber mais sobre 

as atividades diárias do deputado em Brasília e no estado. A atualização desse microblog fica 

a cargo da assessoria de imprensa. Lá, centenas de pessoas sugerem, fazem perguntas, apóiam 

e criticam o trabalho do parlamentar. De certa forma, cumprem seu papel cidadão, analisando 

e fiscalizando o que seu representante faz para a melhoria da população. A imprensa também 

o acompanha, chegando muitas vezes a entrar em contato com a assessoria e perguntar sobre 

o último post da rede. (Disponível em: <www.twitter.com/drubiali>. Acesso em 04 jul. 2010). 

O twitpic é como uma extensão do twitter, no entanto, nele, só são inseridas fotos do 

deputado e que podem ser comentadas pelos internautas. Neste caso, as fotos postadas são 

escolhidas pela assessoria de imprensa do parlamentar.  

Se o cidadão quiser perguntar algo diretamente ao deputado ele pode fazer isso através 
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do formspring13, rede social monitorada pelo assessor de imprensa. Nesse caso, o deputado 

Dr. Ubiali recebe as perguntas, responde ao assessor e esse, publica a resposta no site. Já no 

Orkut e facebook14, o homem público se mistura um pouco com a pessoa, com a vida 

particular do representante, o que, de certa forma dá certa intimidade e permite ao eleitor se 

aproximar mais do parlamentar e, assim, começar a interagir mais com quem ele votou.  

Essa interatividade que as redes sociais como formspring, Orkut, facebook e twitter 

propiciam é importante para o exercício da accountability e principalmente para o estímulo a 

participação do cidadão no processo democrático e contribuem sobremaneira para a qualidade 

do regime. 

 

 

4.2.4 Assessor de Imprensa x Jornalista de veículo de comunicação 
 

 

A relação com a imprensa regional é feita através de envios de notícias, releases, 

spots, notas e pelo contato verbal com os jornalistas de diferentes veículos e de vários 

municípios do estado. Na análise da assessoria do deputado Dr. Ubiali, percebeu-se que seus 

assessores ainda estão construindo um relacionamento com os jornalistas. Esse contato é 

novo, devido ao primeiro mandato do parlamentar, e é feito semanalmente, dependendo dos 

fatos e não apenas com os assessores de imprensa, mas também com o diretor de 

comunicação, que mantém um relacionamento amigável com editores e colunistas.  

A exclusividade também é trabalhada pela assessoria do deputado Dr. Ubiali, que 

geralmente prioriza um veículo parceiro em um dia, depois outro e assim, sucessivamente. A 

relação de confiança é recíproca, os próprios colunistas ou repórteres ligam para a assessoria 

de imprensa para saber as novidades e o que, de fato, pode virar página de jornal, programa de 

rádio ou matéria de TV.  

De acordo com sua assessoria, o deputado Dr. Ubiali não tem preferência por veículo 

“x” ou ‘y” e é acessível às diferentes mídias. Nota-se também um comportamento peculiar do 

parlamentar, o de visitar emissoras, redações, acompanhados da assessoria, para conhecer o 

cotidiano desses profissionais e prestigiar o trabalho deles.  

 Quanto aos veículos internos da Câmara dos Deputados, a intermediação é feita pela 

                                                
13 Formspring é uma rede social que permite que os usuários recebam perguntas de outros usuários ou de pessoas 

não cadastradas. As perguntas são enviadas para a caixa de entrada, de onde o usuário pode ou não respondê-
las. 

14 O Facebook é uma comunidade social de relacionamento que liga pessoas que vivem, estudam ou trabalham 
em torno de você. Permite publicar fotos, notícias, ver novidades de seus amigos e publicar vídeos. 
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assessoria de imprensa, que atende as demandas da TV, rádio e Agência Câmara, assim como 

envia releases para os mesmos, liga para disponibilizar o deputado para gravação de 

programas e sugere temas de debates.  

 

 

4.2.5 Boletins Informativos 
 

 

 O deputado federal Dr. Ubiali possui boletins eletrônicos, que são enviados 

quinzenalmente ao cadastro do parlamentar. A assessoria dele também utiliza boletins 

eletrônicos especiais, como envio de homenagens em datas comemorativas, boletins de aviso 

sobre alguma entrevista, evento ou reunião, ou ainda, que ressaltem alguma importante 

conquista, como aprovação de projetos ou realização de audiências públicas.   

A assessoria faz uso do mesmo recurso do parlamentar nordestino, elabora 

informativos para certos municípios, com assuntos regionais e direcionados para públicos 

específicos. Esse artifício é usado também para setores, como médicos, enfermeiros e pessoas 

ligadas ao movimento apaeano, o qual o deputado faz parte. Como apontado na outra análise, 

o uso desse instrumento comunicacional aumenta a accountability. 

 

 

4.2.6 Outras ferramentas de comunicação 
 

 

 Para manter contato com o eleitor e instigar a participação do cidadão na democracia, 

o deputado Dr. Ubiali também promove eventos que incentivem essa prática. Um exemplo foi 

a Câmara dos Deputados Itinerante, que o parlamentar montou em sua cidade, Franca, no 

interior paulista. O evento aconteceu em uma famosa feira da cidade, que pôde contar com um 

estande Câmara dos Deputados. No estande, vídeos institucionais, panfletos e livros sobre o 

funcionamento da Casa eram distribuídos e as pessoas podiam tirar dúvidas sobre o site, 

estrutura, elaboração de projetos e conhecer um pouco mais sobre o cotidiano de um deputado 

federal.  

 O parlamentar paulista também conta com elementos publicitários, como outdoors, 

panfletos, banners, spots e carros de sons, como forma de prestação de contas aos cidadãos 

que representa no Congresso Nacional.  

É importante salientar – e explicitaremos melhor na conclusão deste trabalho – que por 
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mais diversificadas que sejam as ferramentas de comunicação que um parlamentar possui, 

seja para estar mais próximo ao cidadão, seja para prestar contas de suas atividades, ou ainda 

objetivar um novo mandato (reeleição), elas são administradas por uma estrutura de trabalho 

conhecida como assessoria de imprensa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo realizado buscou identificar os fatores que atuam na melhoria da democracia 

por meio do trabalho realizado pelas assessorias de imprensa dos parlamentares da Câmara 

dos Deputados. 

É importante salientar, que através das análises, ficou evidente a necessidade de se 

atentar para o papel da mídia como intermediadora do processo democrático, de elo entre o 

representante e o cidadão. Isso porque, para a sociedade, o que não é noticiado ou divulgado, 

não faz parte de sua realidade, de seu cotidiano. Consideramos também que a assessoria de 

imprensa é a ponte entre o parlamentar e as mais diferentes mídias.  

Inicialmente traçamos a participação cidadã e a prestação de contas como pilares para 

uma democracia de qualidade. Além disso, citamos a conexão eleitoral como um objetivo 

presente na vida dos homens públicos. 

Para embasar a hipótese de que a assessoria de imprensa exerce grande importância no 

mandato parlamentar e atua como item fundamental para instigar a participação do cidadão no 

processo democrático, na melhoria da accountability e como agente de conexão eleitoral, 

buscamos analisar o número de parlamentares que possuía uma estrutura deste serviço e 

verificar de que maneira este trabalho era conduzido.  

Com a pesquisa quantitativa buscou-se constatar se os deputados atentam para a 

necessidade desses profissionais em sua estrutura de trabalho e se eles reconhecem o papel do 

assessor de imprensa como fundamental para o exercício do mandato. Analisando os 

números, podemos perceber que a maioria dos parlamentares entrevistados (78%) demonstrou 

preocupação em manter um profissional, seja especializado ou não. No entanto, quase metade 

dos parlamentares (49%) mantém suas assessorias no estado de origem, reforçando a tese de 

aproximação com o eleitor, que talvez possa sugerir a conexão eleitoral.  

Já na análise da rotina dos gabinetes, foi possível notar que com o apoio do 

profissional da assessoria de imprensa, as atividades parlamentares chegam mais facilmente 

ao público por meio dos veículos de comunicação ou por ferramentas comunicacionais, como 

informativos, podcasts, entre outros. 

Esses instrumentos utilizados pelas assessorias podem facilitar o acesso do cidadão ao 

seu representante, podem ainda incentivar que os eleitores participem mais do processo 

democrático, não somente na hora da eleição, mas também acompanhando as ações do 

deputado e sugerindo ou criticando tais atividades. Pressupõe-se que através de redes sociais e 

sites, o eleitor pode conhecer melhor o parlamentar, se interessar pela atividade política, 
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interagir e, logo, contribuir de alguma maneira para a democracia de qualidade por meio de 

sua participação. 

 O jornalista, ou profissional responsável pela assessoria de imprensa, é quem elabora 

os boletins informativos, que muitas vezes funcionam como prestação de contas por parte dos 

parlamentares. Essa atividade é vista, no estudo, como essencial para a democracia, já que 

aumenta a accountability.  

Há indícios de que a assessoria de imprensa seja importante para a conexão eleitoral, 

mas infelizmente no escopo deste trabalho não foi possível fazer a verificação do número de 

parlamentares reeleitos que possuem esse serviço, devido à grande quantidade de dados e a 

limitação de tempo. No entanto, pelos índices apresentados nos levantamentos, onde se 

mostrou que quase metade mantém as assessorias de imprensa no estado, nos faz pensar que a 

tese de aproximação com o eleitor e o enfoque em assuntos regionais e não federais, 

demonstra a preocupação do parlamentar em apenas se reeleger.    

 Desta forma, considerando a mídia como intermediadora da democracia atual, 

concluímos o estudo afirmando que o parlamentar não pode deixar de manter um 

relacionamento saudável com os meios de comunicação e que, para isso, ele necessita de um 

profissional especializado, que vai utilizar diversas ferramentas com o objetivo de melhorar a 

visibilidade do deputado, o relacionamento dele com o eleitor, a prestação de contas para a 

sociedade (accountability) e, consequentemente, buscar mais votos para uma nova eleição 

(conexão eleitoral). Fatores estes, que são imprescindíveis para uma democracia plena e de 

qualidade.  
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APÊNDICE A – Questionário 
 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome deputado: 

Partido / Estado: 

Gabinete nº:  

 

1 - O deputado tem assessoria de imprensa? 

Sim ( ) 

Não ( ) 

 

2 - Caso tenha, essa assessoria é realizada por um profissional especializado (jornalista)? 

Sim ( ) 

Não ( ) 

 

** Caso não seja, qual o profissional que realiza este trabalho? Por favor, cite a profissão. 

Chefe de Gabinete ( ) 

Outro Secretário Parlamentar ( ) ______________ [profissão] 

Outro ( ) _________________ [profissão] 

 

3 – O profissional responsável pela assessoria de imprensa: 

( ) fica em Brasília 

( )  no Estado  

( ) tem dois profissionais. Um fica em Brasília e outro no Estado. 
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APÊNDICE B – Resultados da Pesquisa 
 

 

COMPILAÇÃO DE DADOS – RESULTADO DA PESQUISA  

 

1. REGIÃO CENTRO-OESTE  

Total de deputados entrevistados = 37 

 

DISTRITO FEDERAL (7 entrevistados) 

 

6 Deputados tem assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista 

1 Deputado tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

 

GOIÁS (14 entrevistados) 

 

10 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista 

4 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 10 deputados que possuem assessoria de imprensa: 

 

6 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

4 Deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado.  

 

MATO GROSSO (8 entrevistados) 

 

7 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 7 deputados que possuem assessoria de imprensa: 

 

2 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

4 Deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

1 Deputado possui assessoria somente em Brasília.  
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MATO GROSSO DO SUL (8 entrevistados) 

 

7 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 7 deputados que possuem assessoria de imprensa: 

 

 3 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

 3 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

 1 Deputado possui assessoria somente em Brasília.  

 

RESULTADO DA REGIÃO CENTRO-OESTE: 

 

Dos 37 deputados entrevistados,  

6 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

1 Deputado tem assessoria de imprensa realizada por outro profissional. 

30 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional especializado, 

jornalista. 

 

• Desses 31 deputados, tirando os do distrito federal que são 7, (24) 

 

11 Mantém suas assessorias somente no Estado. 

11 Mantém suas assessorias no Estado e também em Brasília. 

2 Mantém suas assessorias somente em Brasília.  

 

 

2. REGIÃO NORTE 

Total de deputados entrevistados = 54 

 

TOCANTINS (6 entrevistados) 

 

3 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 
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• Dos 5 que possuem assessoria de imprensa: 

 

1 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

1 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

3 Deputado possui assessoria somente em Brasília.  

 

PARÁ (14 entrevistados) 

 

9 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

3 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 12 que possuem assessoria de imprensa: 

 

      3 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

1 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

8 Deputado possui assessoria somente em Brasília.  

 

ACRE (7 entrevistados) 

 

5 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 5 que possuem assessoria de imprensa: 

 

      1 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

2 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

2 Deputado possui assessoria somente em Brasília.  

 

AMAZONAS (7 entrevistados) 

 

6 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 6 que possuem assessoria de imprensa: 
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1 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

3 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

2 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

RORAIMA (7 entrevistados) 

 

4 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 5 que possuem assessoria de imprensa: 

 

2 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

3 Deputado possui assessoria somente em Brasília.  

 

AMAPÁ (6 entrevistados) 

 

5 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

 

• Dos 6 que possuem assessoria de imprensa: 

 

1 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

2 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

3 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

RONDÔNIA (7 entrevistados) 

 

5 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 6 que possuem assessoria de imprensa: 

 

3 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 
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2 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

1 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

RESULTADO DA REGIÃO NORTE: 

 

Dos 54 deputados entrevistados,  

9  Deputados não tem assessoria de imprensa. 

8 Deputados tem assessoria de imprensa realizada por outro profissional. 

37 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional especializado, 

jornalista. 

 

• Desses 45 deputados que possuem assessoria de imprensa: 

 

10 Mantém suas assessorias somente no Estado. 

13 Mantém suas assessorias no Estado e também em Brasília. 

22 Mantém suas assessorias somente em Brasília.  

 

 

3. REGIÃO SUL 

Total de deputados entrevistados = 67 

 

RIO GRANDE DO SUL (27 entrevistados) 

 

20 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

0 Deputado tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

7 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 20 que possuem assessoria de imprensa: 

 

6 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

8 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

6 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

SANTA CATARINA (14 entrevistados) 
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12 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

0 Deputado tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 12 que possuem assessoria de imprensa: 

 

5 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

6 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

1 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

PARANÁ (26 entrevistados) 

 

25 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

0 Deputado tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 25 que possuem assessoria de imprensa: 

 

13 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

9 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

3 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

RESULTADO DA REGIÃO SUL: 

 

Dos 67 deputados entrevistados,  

10 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

NENHUM deputado tem assessoria de imprensa realizada por outro profissional. 

57 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional especializado, 

jornalista. 

 

• Desses 57 deputados que possuem assessoria de imprensa: 

 

24 Mantém suas assessorias somente no Estado. 

23  Mantém suas assessorias no Estado e também em Brasília. 

10 Mantém suas assessorias somente em Brasília.  
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4. REGIÃO SUDESTE 

Total de deputados entrevistados =154 

 

SÃO PAULO (55 entrevistados) 

 

44 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

4 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

7 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 48 que possuem assessoria de imprensa: 

 

26 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

15 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

7 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

RIO DE JANEIRO (38 entrevistados) 

 

28 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

8 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 30 que possuem assessoria de imprensa: 

 

21 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

6 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

3 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

MINAS GERAIS (51 entrevistados) 

 

42 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

7 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 44 que possuem assessoria de imprensa: 
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31 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

7 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

6 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

ESPÍRITO SANTO (10 entrevistados) 

 

8 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

2 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

 

• Dos 10 que possuem assessoria de imprensa: 

 

4 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

2 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

4 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

RESULTADO DA REGIÃO SUDESTE: 

 

Dos 154 deputados entrevistados,  

22 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

10 Deputados tem assessoria de imprensa realizada por outro profissional. 

122 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional especializado, 

jornalista. 

 

• Desses 132 deputados que possuem assessoria de imprensa: 

 

82 Mantém suas assessorias somente no Estado. 

30 Mantém suas assessorias no Estado e também em Brasília. 

20 Mantém suas assessorias somente em Brasília.  

 

 

5. REGIÃO NORDESTE  

Total de deputados entrevistados = 129 

 

RIO GRANDE DO NORTE (7 entrevistados) 

 



60 
 
7 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

 

• Dos  7 que possuem assessoria de imprensa: 

 

4 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

2 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

1 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

BAHIA (34 entrevistados) 

 

22 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

5 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

7 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos  27 que possuem assessoria de imprensa: 

 

11 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

3 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

13 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

PARAÍBA (10 entrevistados) 

 

8 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputados tem assessoria de imprensa, mas não é realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 9 que possuem assessoria de imprensa: 

 

4 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

3 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

2 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

PERNAMBUCO (23 entrevistados) 

 

19 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 
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04 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 19 que possuem assessoria de imprensa: 

 

9 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

7 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

3 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

CEARÁ (19 entrevistados) 

 

14 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

5 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

• Dos 14 que possuem assessoria de imprensa: 

 

10 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

1 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

3 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

MARANHÃO (14 entrevistados) 

 

10 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

4 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 10 que possuem assessoria de imprensa: 

 

3 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

2 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

5 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

ALAGOAS (7 entrevistados) 

 

6 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 6 que possuem assessoria de imprensa: 
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3 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

1 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

2 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

PIAUÍ (8 entrevistados) 

 

7 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 7 que possuem assessoria de imprensa: 

 

3 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

4 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

0 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

SERGIPE (7 entrevistados) 

 

6 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional jornalista. 

1 Deputado não tem assessoria de imprensa. 

 

• Dos 6 que possuem assessoria de imprensa: 

 

3 Deles possuem a assessoria somente no Estado. 

3 Deles deles mantem a assessoria em Brasília, no gabinete, e também no Estado. 

0 Deputado possui assessoria somente em Brasília. 

 

RESULTADO DA REGIÃO NORDESTE: 

 

Dos 129 deputados entrevistados,  

24 Deputados não tem assessoria de imprensa. 

6 Deputados tem assessoria de imprensa realizada por outro profissional. 

99 Deputados têm assessoria de imprensa realizada por um profissional especializado, 

jornalista. 
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• Desses 105 deputados que possuem assessoria de imprensa: 

 

50 Mantém suas assessorias somente no Estado. 

26 Mantém suas assessorias no Estado e também em Brasília. 

29 Mantém suas assessorias somente em Brasília.  

 

 

6. RANKING NACIONAL 

 

Dos 441 deputados entrevistados, 

71 Não tem assessoria de imprensa. 

25 Tem assessoria de imprensa realizada por outro profissional. 

345 Tem assessoria de imprensa realizada por um profissional especializado, jornalista. 

 

• Dos 370 deputados que tem assessoria de imprensa, tirando os 7 deputados do Distrito 

Federal,  

 

177 Mantém suas assessorias somente no Estado. 

103 Mantém suas assessorias no Estado e também em Brasília. 

83 Mantém suas assessorias somente em Brasília.  
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