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Resumo 

 

As condições de produção jornalística das mídias legislativas da Câmara dos Deputados são 

apresentadas neste trabalho a partir de três eixos de análise: cultura política, cultura jornalística e 

cultura institucional. Delineados para explicar as interferências e influências de diferentes 

campos sociais na atividade jornalística, esses conceitos são explicitados através dos dados 

empíricos coletados por meio de observação-participante e entrevistas em profundidade com os 

atores envolvidos no processo. As duas técnicas de caráter etnográfico foram utilizadas na 

construção de uma etnografia da produção das quatro mídias legislativas mantidas pela 

instituição: TV Câmara, Agência Câmara, Rádio Câmara e Jornal da Câmara. A conclusão do 

trabalho apresenta uma reflexão sobre os conceitos de comunicação política, comunicação 

institucional e comunicação pública, conforme eles aparecem nos veículos de comunicação do 

Parlamento. 

 

Palavras-Chave: Câmara dos Deputados; mídias legislativas; comunicação pública; 

comunicação política; comunicação institucional 
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Abstract 

 

This paper presents the conditions of newsmaking on the legislative media of Brazilian Câmara 

dos Deputados following three analytical axes: political, journalistic and institutional culture. 

These concepts were outlined in order to explain the interferences and influences that different 

social fields exert on the journalistic activity. They are expressed by empirical data collected via 

observant participation and in-depth interviews with the social actors involved in the process. 

Both ethnographic techniques were instrumental for the construction of an etnography of all four 

legislative media maintained by the institution: TV Câmara, Agência Câmara, Rádio Câmara and 

Jornal da Câmara. The conclusion of this study reflects on the concepts of political, journalistic 

and institutional communications as they appear in the Parlamento's communication vehicles. 

 

Key words: Câmara dos Deputados; legislative media; public communication, political 

communication; institutional communication 
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INTRODUÇÃO 

Quatorze anos depois da criação da TV Senado e quinze após a entrada em funcionamento 

da TV Assembléia de Minas Gerais, emissoras legislativas pioneiras no País, acreditamos que o 

momento é adequado para analisarmos de perto o funcionamento dos veículos legislativos. A 

escassez de estudos sobre o tema, quase todos concentrados na produção televisiva das 

instituições legislativas, é mais um motivo para a escolha do tema.  

Em alguns poucos estudos realizados sobre os veículos de comunicação legislativos, 

especialmente no Brasil, os canais e emissoras são vistos como ―um instrumento auxiliar‖ no 

processo de construção da efetiva participação popular na política (Renault, 2004, p.136). Tais 

veículos seriam ―potencialmente‖ importantes para a ampliação das práticas democráticas 

(Jardim, 2006) ou mesmo instâncias essenciais na produção legislativa atual (Cook, 1989). 

Um ponto em comum nos estudos sobre os veículos de comunicação legislativos é a 

percepção de que o funcionamento de tais veículos introduz modificações significativas no 

próprio processo de produção legislativa (Cook, 1989; Freitas, 2004; Renault, 2004; Santos, 

2005). Seja na maior presença dos parlamentares no plenário e nas reuniões de comissões, seja no 

aumento do tempo dos discursos, na maior quantidade de falas, na contratação de mais 

profissionais de imprensa, ou na simples preocupação dos parlamentares com o visual e com a 

oratória adequada aos meios eletrônicos. 

Porém, antes de admitir que tais veículos modificaram substantivamente o processo 

legislativo, é preciso olhar com mais profundidade para as relações que se estabelecem na 

produção jornalística. Concordamos com Rousiley Maia sobre importância de ―indagar o modo 

pelo qual os meios de comunicação de massa – a partir de suas organizações típicas para 

produzir visibilidade – contribuem para o „uso público da razão‟ e o „intercâmbio de argumentos 

em público‟‖ (Maia, 2006, p.17). 

Nas sociedades contemporâneas, é inegável o impacto da comunicação na ação política. 

Segundo Miguel e Biroli, a mídia altera as formas do discurso político, a relação entre os 

representantes e os representados e também as vias de acesso para a carreira política (2010, p.7). 

Os autores reforçam que a presença da mídia na política se faz sentir em quatro dimensões 

principais: 

- a mídia é o principal instrumento de contato entre a elite política e os cidadãos e 

substitui algumas funções dos partidos; 
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- o discurso político adaptou-se às formas preferidas pelos meios de comunicação; 

- a mídia é a principal responsável pela agenda pública, um momento crucial do jogo 

político; 

- a gestão da visibilidade torna-se uma preocupação maior ainda para candidatos a 

posições de destaque na política (Miguel e Biroli, 2010, p.9-10). 

Apesar dessa importância da comunicação na política, os autores ressaltam que a relação 

entre mídia e política é complexa, com influências mútuas e não unilateral. Levando em conta o 

papel da mídia na sociedade brasileira e as possíveis alterações que ela provocou no processo 

político, propomos uma reflexão sobre o funcionamento dos veículos legislativos. Nosso foco 

está na atividade de produção jornalística realizada por essas mídias, especificamente: TV 

Câmara, Rádio Câmara, Agência Câmara e Jornal da Câmara.  

Os veículos da Câmara dos Deputados foram escolhidos por vários motivos: constituem 

um espaço privilegiado de análise das relações entre mídia e política; representam uma complexa 

estrutura técnico-burocrática federal que muitos legislativos menores – especialmente dos estados 

e municípios – utilizam como modelo; estão entre os primeiros veículos legislativos criados no 

Brasil, juntamente com as mídias do Senado; ainda não tiveram seu funcionamento analisado em 

profundidade, tanto do ponto de vista técnico, quanto na perspectiva acadêmica. 

Obviamente, como ressalta Max Weber, não há ―análise científica totalmente ‗objetivada‘ 

da vida cultural‖ (1993, p.124). Desse modo, qualquer percurso de pesquisa parte de algumas 

premissas subjetivas do investigador, isto é, das ideias de valor que ele utiliza para seleção dos 

acontecimentos com significação cultural (Weber, 1993, p.132). Neste trabalho, tais premissas 

subjetivas também atuam, especificamente aquelas relacionadas ao fato de a pesquisadora ser 

uma servidora de carreira da área de comunicação da Câmara dos Deputados. Os 

condicionamentos e limitações que tais premissas trazem à pesquisa serão detalhadas e abordadas 

ao longo do trabalho, com maior ênfase no Capítulo 1. Entre elas, uma certa ―confusão‖ na 

linguagem, mantida propositalmente, e expressa pelo uso dos pronomes pessoais da Primeira 

Pessoa tanto no plural, quanto no singular em ocasiões específicas. 

Para compreender como funcionam as mídias legislativas, iniciamos nosso percurso com 

um panorama de sua estrutura técnica e física, bem como uma breve recuperação histórica de sua 

criação. No Capítulo 1 apresentamos ao leitor nosso objeto de estudo, detalhando o processo 

burocrático interno que culminou na atual organização dos veículos. O primeiro capítulo traz 
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ainda os objetivos desta pesquisa e explica a metodologia utilizada para apreensão da realidade 

empírica observada: Etnografia da Produção Jornalística. 

Depois disso, três capítulos apresentam a reflexão teórico-empírica sobre os dados 

coletados ao longo de três anos de observação-participante. Tal análise está organizada em três 

grandes eixos que balizam a reflexão. O Capítulo 2 aborda as questões referentes à Cultura 

Política e suas influências na produção informativa das mídias legislativas. Como ressaltamos 

acima, as influências mútuas entre política e mídia precisam ser analisadas com mais 

profundidade, também no caso dos veículos de comunicação do Legislativo. Um desenho da 

realidade empírica da produção noticiosa nas redações desses veículos é o tema do Capítulo 3, 

que traz em detalhes as rotinas produtivas e o discurso profissional que orienta os produtores em 

suas atividades cotidianas, isto é, a Cultura Jornalística em operação nas mídias legislativas. O 

Capítulo 4, por sua vez, aborda a Cultura Institucional presente na produção informativa dos 

veículos de comunicação da Câmara e as implicações que ela traz para a atividade profissional 

dos jornalistas dessas mídias. 

Na Conclusão, apresentamos uma breve discussão teórica sobre os conceitos de 

Comunicação Política, Comunicação Institucional e Comunicação Pública com o intuito de 

recuperar algumas discussões realizadas nos demais capítulos e focar nos argumentos que 

lançamos ao longo das páginas.  

É preciso ressaltar, antes de iniciarmos nosso percurso analítico, que este trabalho não tem 

como objetivo fornecer soluções para os possíveis problemas da atividade jornalística nas mídias 

legislativas, apesar de propor uma reflexão teórica sobre as limitações dessa prática. Em relação a 

este ponto, é válido lembrar a afirmação de Weber: 

O que caracteriza o caráter político-social de um problema consiste, precisamente, 

no fato de não se poder resolver a questão com base em meras considerações 

técnicas, a partir de fins preestabelecidos e de os critérios reguladores de valor 

poderem e deverem ser postos em discussão, pois o problema faz parte de questões 

gerais de cultura. (...) Por mais que, na ciência social, sejam necessárias explicações 

‗de princípios‘ sobre problemas práticos (...) certamente não poderá ser sua tarefa – 

e, de maneira geral, de nenhuma ciência empírica – determinar um denominador 

comum prático para os nossos problemas na forma de ideias últimas e 

universalmente válidas; uma tal determinação não apenas seria praticamente 

impossível, como também não teria nenhum sentido (Weber, 1993, p.112). 

 

Nesse sentido, cabe aos atores sociais a resolução dessas questões, com base nos valores 

que julgarem mais adequados em cada situação e época. Ao cientista resta observar a realidade 

empírica, indicar os problemas e detalhar as implicações que eles trazem para a prática social. 
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Mas as escolhas políticas que precisam ser feitas para resolução das pendências sociais são 

atribuições dos atores sociais envolvidos no processo e no embate político cotidiano. 

Isto não significa, de forma alguma, abdicar da função social da ciência, especialmente 

num curso destinado à reflexão e análise da constituição e funcionamento das instituições 

políticas. Nossa pretensão é contribuir para o esclarecimento dos atores sociais sobre os 

processos comunicativos em curso no Parlamento. Se isto tiver como consequência a ação social 

articulada para resolução das controvérsias, o mérito será dos próprios atores sociais, não da 

ciência ou do cientista. 
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 1 A INVENÇÃO DA MÍDIA LEGISLATIVA 

No contexto democrático das sociedades contemporâneas do final do século XX, 

entidades sociais e governamentais passaram a criar veículos de comunicação diretos com o 

público para diminuir sua dependência das empresas de mídia e melhorar uma relação sempre 

tensionada pelas disputas entre interesses econômicos e políticos. É interessante perceber que a 

mídia é vista, por alguns autores, como uma ―arma na controvérsia política‖ desde o seu 

surgimento (Marbut, 1971, p.15). Para outros, a mídia é mais um elemento que confere liderança 

aos atores políticos, como destaca Cook (1986, p.203-204). Em ambas as análises, a mídia é vista 

como um instrumento e, em certa medida, como uma esfera que compete com a política na 

distribuição de poder entre os atores sociais.  

Miguel e Biroli (2010) resumem as diferentes perspectivas teóricas sobre a relação entre 

mídia e política em quatro dimensões de influência política da comunicação nas sociedades 

contemporâneas, apontadas por vários analistas. Segundo os autores, a mídia: a) tornou-se o 

principal instrumento de contato entre a elite política e os cidadãos; b) transformou o discurso 

político e adaptou-o às suas preferências; c) é a principal responsável pela produção da agenda 

pública; d) tornou-se a principal gerenciadora da visibilidade pública, preocupação central dos 

atores políticos (Miguel e Biroli, 2010, p.9-10). 

Com tantas atribuições midiáticas no jogo político, não é de estranhar que as organizações 

governamentais e sociais tentem promover o agendamento dos temas que lhes interessam a cada 

momento, ou seja, busquem visibilidade para seus atores e para as questões que mobilizam seus 

interesses por meio da comunicação.  

Para Cook, a relação do governo com a mídia nos Estados Unidos sempre foi muito 

estreita. O que mudou foi a forma desse relacionamento. Se no século XIX o patrocínio e os 

subsídios dominavam o panorama, no século XX eles foram substituídos, aos poucos, por uma 

estrutura complexa e sofisticada de produção de notícias que serve, principalmente, para facilitar 

o trabalho dos jornalistas da mídia comercial (2005, p.44). Para o autor, as práticas de divulgação 

das informações governamentais foram criadas por um processo de negociação entre os atores 

políticos e a mídia, e não por uma reflexão sobre o tipo de informação que uma democracia 

precisa (Cook, 2005, p.40).  Ao mesmo tempo, o autor não é ingênuo ao atribuir todas as funções 
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dessa comunicação para a mídia. Segundo ele, ―ajudar‖ os repórteres, abastecendo-os com 

informações, significa que os atores políticos estão usando a mídia para governar (2005, p. 45).  

Essa atividade começou, nos Estados Unidos, com a decisão do Senado norte-americano 

de abrir uma galeria para a imprensa em 1841 (Cook, 2005, p.45). Mas somente bem mais tarde, 

no final do século XIX, é que os agentes governamentais norte-americanos começam a oferecer 

versões que antecipam as notícias, criando eventos com o único propósito de produzir noticiário, 

ao se darem conta de que era mais fácil cooperar com os jornalistas do que tentar intimidá-los 

para conseguir publicar suas versões dos fatos (2005, p.45-47).  

Além da óbvia comunicação com o público em geral, a mídia exerce algumas funções 

específicas para cada um dos poderes do Estado. Segundo Cook, o Presidente, por exemplo, tenta 

convencer os outros atores políticos a agirem de acordo com seus interesses, enquanto 

burocracias poderosas usam a mídia para proteger seus orçamentos e jurisdições (Cook, 2005, p. 

118). Para a Suprema Corte o problema principal é como ter legitimidade social num sistema 

democrático sem ter eleições para seus integrantes (2005, p.199). Já os parlamentares tentam 

construir um foco numa instituição naturalmente dispersa, isto é, tentam construir uma agenda 

comum (2005, p.119). Atualmente, o autor avalia que os agentes governamentais também 

utilizam a mídia para se comunicarem com seus pares, especialmente nos outros poderes (Cook, 

2005, p.122). Dessa forma, a mídia atua como uma instituição intermediária entre os Poderes 

estabelecidos, não propriamente como o Quarto Poder. Especialmente para o Legislativo, pois o 

processo de produção de leis inclui outros atores além dos parlamentares, como o Presidente e a 

Suprema Corte (no Brasil, o Supremo Tribunal Federal).  

Cook reforça que o Legislativo norte-americano demonstra, nas últimas décadas, um 

processo crescente de abertura para a mídia e interesse dos parlamentares na produção noticiosa, 

situação que não é diferente no Brasil. 

O Congresso abriu suas deliberações em Plenário para a televisão ao vivo por 

cabo e as deliberações das comissões para a mídia noticiosa, enquanto os 

gabinetes de parlamentares, nos últimos 20 anos, voltaram maior atenção para a 

mídia com a ajuda de assessores de imprensa contratados em turno integral que 

realizam, frequentemente, não só a publicidade local para fins eleitorais, mas a 

publicidade nacional para fins políticos. O fato de que a liderança do Congresso 

tenha assumido a responsabilidade por uma instituição cada vez mais 

individualista é, em grande parte, consequência do fato de que esses dirigentes 

se tornam cada vez mais públicos, com o apogeu desse processo alcançado 
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durante o período de Newt Gingrich como Presidente da Câmara (Cook, 2005, 

p.122).
1
 

 

Para R. Douglas Arnold, a mídia é uma fonte muito importante de informações sobre o 

que os parlamentares eleitos estão fazendo e quais são suas opiniões e avaliações das ações de 

outros atores políticos, como o Presidente, por exemplo. A informação midiática sobre o 

Legislativo cumpre duas funções, portanto: serve para o cidadão avaliar o que os eleitos fizeram e 

serve para as autoridades avaliarem as ações governamentais, uma das atribuições 

constitucionais, aliás, do Poder Legislativo (Arnold, 2004, p.1). 

O processo que culminou com a exposição, em boa parte, dos países ocidentais, das 

decisões parlamentares e governamentais à população no final do século XX, contudo, não foi 

fácil ou rápido. Habermas lembra que o parlamento inglês, por exemplo, relutou em abrir suas 

portas para a cobertura jornalística, ainda no século XVII. A publicação dos votos parlamentares 

foi liberada em 1681, mas somente em 1803 os jornalistas tiveram acesso livre às sessões 

(Habermas, 2003, p.79-80). Atualmente, segundo ele, a mídia comercial não consegue ampliar a 

participação do público no Parlamento: 

Caso se veja o sentido das transmissões feitas a partir do Congresso no fato de 

dar ao ouvinte (ou espectador) a possibilidade de participar, pelo aparelho 

receptor, no trabalho do representante popular por este eleito, então seria 

preciso concluir que o rádio e a televisão não são capazes de estar à altura dessa 

finalidade, mas que, pelo contrário, mediante distorções e deformações dos 

debates, representam uma perturbação no trabalho parlamentar (Habermas, 

2003, p.241). 

 

Nos Estados Unidos, o processo de abertura do Parlamento não foi mais simples. 

Schudson relata que, até 1715, a maior parte das decisões das assembleias coloniais era mantida 

em segredo. Mesmo depois que os próprios parlamentos começaram a publicar relatórios anuais 

sobre as decisões – em Massachussetts, a publicação iniciou em 1715 – raramente eram 

divulgados os votos de uma votação nominal. No Congresso, os repórteres eram proibidos de 

atuar até 1800. E, segundo o autor, entre 1840 e 1900, os jornais eram leais aos partidos políticos 

em sua cobertura do Parlamento (Schudson, 1995, p.198-199). 

                                                 

1 Tradução livre da pesquisadora para: ―Congress has opened up its floor deliberations to live cable television and its committee 

proceedings to the news media, while individual members‘ offices have, in the last twenty years, turned greater attention to the 

news media by the help of designated full-time press secretaries who often pursue not only local publicity for electoral purposes 

but national publicity for policy purposes. To the extent that congressional leadership has taken charge of an increasingly 

individualistic institution, it is in no small part due to those leaders going increasingly public themselves, with the apogee reached 

in the ascendancy of House Speaker Newt Gingrich‖. 
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A presença da cobertura sobre o Legislativo na mídia comercial é comum na maioria dos 

países ocidentais, antes mesmo do surgimento dos veículos de comunicação eletrônicos. O 

diferencial das duas últimas décadas do século XX, entretanto, é o surgimento de canais de 

televisão e de rádio, além de veículos digitais, específicos sobre o Parlamento em vários países.  

Alguns autores afirmam que os veículos de comunicação do Legislativo existem para 

evitar que os assuntos que interessam aos legisladores deixem de ser noticiados. Um dos 

primeiros exemplos, em março de 1979, foi dado pelo Congresso norte-americano, que teve a 

primeira das sessões legislativas da ―House of Representatives‖ transmitida pela televisão
2
 

(Cook, 1989, p.1). É o início do que Sant‘Anna denomina de ―mídia das fontes‖ ou ―mídia 

corporativa‖
3
 (2006, p. 3). 

A peculiaridade norte-americana, em relação à cobertura atual do Legislativo, é que os 

canais que transmitem as sessões parlamentares (C-SPAN) foram criados por iniciativa da 

indústria da televisão a cabo, ainda que o equipamento de captação e edição das imagens tenha 

sido comprado e os técnicos responsáveis por elas tenham sido contratados pela própria 

instituição. Dessa forma, a edição e captação das imagens do Plenário e das comissões está sob o 

controle do presidente da House of Representatives, ainda que a transmissão e a infraestrutura 

necessária para ela não estejam
4
. A C-SPAN é uma empresa privada de fins não-lucrativos, 

criada em 1979 pela indústria estadunidense de TV a cabo como um serviço público. Segundo o 

site da emissora, a missão do canal é ―oferecer acesso público ao processo político. A C-SPAN 

não recebe financiamento do governo. O funcionamento da TV é pago pelas afiliadas do serviço 

de cabodifusão e satélites que transmitem a programação da C-SPAN‖
 5

. Segundo Márcia Jardim, 

―a proposta era a de um canal imparcial e equilibrado, com total independência financeira, sem 

                                                 

2 Nos Estados Unidos, a transmissão dos trabalhos legislativos é feita pela Cable-Satellite Public Affairs Network (C-SPAN), em 

tradução livre: ―rede de assuntos públicos via satélite e cabo‖. 
3 Para Francisco Sant‘Anna, as mídias das fontes são ―novos veículos ofertados ao público por organizações profissionais, sociais 

e inclusive segmentos do Poder Público. São mídias mantidas e administradas por atores sociais que até então desempenhavam 

apenas o papel de fontes de informações.‖ (Sant‘Anna, 2008, p.9). 
4 Segundo Robinson: ―Sob os termos da Resolução 866, todo o equipamento e o pessoal do sistema são parte da Câmara dos 

Deputados. O controle do sistema está nas mãos do presidente, que o exerce por meio da Comissão Consultiva de Radiodifusão e 

um time de consultores que trabalham  no Estúdio de Gravação da Casa‖.  

Tradução livre da autora para: ―Under the terms of  H. Res. 866, all equipment and all personnel in the system are part of the 

House of Representatives. Control of the system is in the hands of the Speaker, who exercises that control through a Speaker‘s 

advisory Committee on Broadcasting and an advisory team working in the House Recording Studio.‖ (1981, p.66). O que ocorre é 

que o sistema de radiodifusão da House of Representatives foi instalado como um sistema interno de TV, para depois ter seu sinal 

liberado para radiodifusão pública via cabo. 
5 Tradução livre da pesquisadora para: ―Our mission is to provide public access to the political process. C-SPAN receives no 

government funding; operations are funded by fees paid by cable and satellite affiliates who carry C-SPAN programming‖.  
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nenhum tipo de verba do governo, nem venda de espaços publicitários‖ (2008, p.80). Desse 

modo, a diretoria da C-SPAN foi formada por representantes das empresas operadoras de 

televisão a cabo, sem relação direta com o Congresso, portanto.  

Em vários países europeus, os canais dedicados à cobertura das atividades parlamentares e 

transmissão dos debates e sessões do Parlamento fazem parte das estruturas de televisão pública 

montadas antes do desenvolvimento de uma indústria privada de tevê. Esse é o caso da BBC 

Parlamento, um dos canais temáticos da rede britânica; dos canais da Câmara e do Senado 

italianos, ligados à RAI; do Canal Parlamento espanhol, um dos seis canais fechados da RTVE; e 

do Canal Parlamentar da França, um dos sete canais temáticos da RFO, uma das duas estruturas 

de televisão pública do país (Azevedo et al., 2009). Em Portugal, a ArTV (Canal Parlamento) é 

administrada por uma comissão de vários deputados e não tem relação direta com a Rádio e 

Televisão de Portugal (RTP), rede de emissoras mantidas pelo Executivo (Sousa, 2008, p. 198-

199). 

Apesar das diferenças pontuais na estruturação dessas redes, na maioria dos casos a 

direção é, em certa medida, independente do governo ou órgão estatal, mantida por meio de 

eleições e processos de escolha que passam pelo crivo dos conselhos de administração dessas 

emissoras – nos quais há alguma participação da sociedade. As formas de financiamento variam 

entre o recebimento de taxas cobradas dos cidadãos, verbas governamentais e venda de produtos 

e publicidade em alguns casos. Na América Latina, a gestão dos canais também é variada. 

Segundo levantamento de Jardim (2008), até 2005 os canais de televisão legislativos estavam 

presentes na Argentina, Brasil, Chile, México, Peru e Venezuela. A expansão dessas emissoras 

no continente, segundo a autora, tem estreita ligação com a introdução da televisão por assinatura 

na década de 1990 na maioria dos países. O Brasil, aliás, foi o primeiro a instalar televisões 

legislativas, com suas emissoras servindo de modelo para os demais países.  

Atualmente, também a Colômbia possui uma emissora que transmite as atividades do 

Legislativo. O Canal Congresso opera em conjunto com o Canal Institucional do governo, 

voltado para informações governamentais e políticas (Azevedo et al., 2009, p.103). Apesar da 

presença do dinheiro público, os canais colombianos são administrados como se fossem empresas 

privadas. Já na Venezuela, o canal ANTV (Televisora de La Asamblea Nacional) é operado 

diretamente pelo Parlamento, constituindo seu órgão oficial (Azevedo et al., 2009, p.259), a 

exemplo do que ocorre no Brasil, onde as emissoras legislativas são mantidas e administradas, 
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em sua totalidade, pelo Parlamento em seus diversos níveis (Câmara dos Deputados e Senado 

Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores). 

Apesar das diferenças em suas estruturas de gestão e financiamento, a grande semelhança 

entre as emissoras está na grade de programação. Transmissão das sessões do Plenário e das 

comissões temáticas, cobertura jornalística das atividades dos parlamentares, programas de 

debates sobre os temas em discussão no Parlamento e programas que explicam o funcionamento 

do Poder Legislativo são algumas das estratégias comuns. No Brasil, há também um grande 

enfoque em documentários históricos e de caráter educativo sobre assuntos de interesse público 

(Azevedo et al., 2009). 

O surgimento de estruturas de comunicação dedicadas à cobertura dos fatos legislativos 

em todo o mundo no final do século XX é um fenômeno que merece investigação, portanto. 

Seriam esses veículos uma resposta do Parlamento às dificuldades surgidas nos regimes 

democráticos?  

Estudiosos já apontaram a transformação no padrão convencional da democracia 

representativa (Manin, 1995; Miguel, 2003), a partir dos desafios intrínsecos à representação 

política: separação entre governantes e governados, formação de uma elite política distanciada da 

massa da população e ruptura do vínculo entre a vontade dos representados e dos representantes 

(Miguel, 2005). Como detalha Miguel, há uma ―deterioração da adesão popular às instituições 

representativas‖ (2003, p.123). Miguel faz uma síntese dos estudos que apontam uma crise da 

representação ou da democracia nos países ocidentais nos anos 70 e 90 do século passado e que 

revelam ―o descrédito generalizado das instituições representativas entre os cidadãos comuns” 

(Miguel, 2005, p.27). 

Em sua análise da cultura política brasileira, Moisés salienta que as democracias surgidas 

no final do século XX parecem mais preocupadas com seus aspectos formais do que com o 

princípio da igualdade como condição para a participação política dos cidadãos (Moisés, 1995, p. 

83). A extrema desigualdade na distribuição de bens simbólicos e de recursos de poder nesses 

países seria, portanto, uma das causas do ―desencanto‖ identificado pelo autor. 

(...) o entusiasmo democrático dos primeiros tempos cede lugar ao desencanto, 

à apatia e até à hostilidade em face das distorções que, muitas vezes, envolvem 

políticos e instituições democráticas; isso é ainda mais grave quando, 

municiada pela livre circulação de informações que caracteriza o ambiente 

democrático, a opinião pública toma conhecimento de seguidas e continuadas 
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práticas de corrupção envolvendo membros do governo, do parlamento e dos 

partidos políticos (Moisés, 1995, p.83). 

 

Alguns autores também identificam nas sociedades modernas uma exigência maior dos 

cidadãos por transparência nas administrações (Jardim, 2006) e dos próprios representantes por 

maior visibilidade para seu trabalho (Cook, 1989; Freitas, 2004). A falta de informação dos 

cidadãos sobre as funções e o funcionamento das casas legislativas pode levá-los inclusive a 

questionar a validade do gasto para mantê-las (Freitas, 2004). Em direção similar, Miguel aponta 

que ―a recuperação dos mecanismos representativos depende de uma maior compreensão do 

sentido da própria representação‖ (Miguel, 2003, p.123). Ao contrário, portanto, dos veículos 

comerciais, a motivação para tais emissoras não é econômica, mas política, ancorada na disputa 

entre grupos de interesses, entidades e instituições – especialmente o Poder Legislativo em suas 

diferentes configurações – por visibilidade social. 

Aliás, a visibilidade é a condição essencial para a disputa política nas atuais sociedades 

contemporâneas. A busca por canais diretos de comunicação com o público está ancorada em 

uma percepção do senso comum bastante difundida pelos próprios atores políticos: a de que a 

mídia divulga uma imagem negativa da esfera pública e faz com que o público se torne cada vez 

mais cínico e descrente da política. Essa hipótese da ―espiral do cinismo‖ desenvolvida por 

Capella e Jamieson (1997) é uma das explicações apontadas por Miguel (2010) para a falta de 

crença na política e pode servir como justificativa para a criação de veículos e para o 

estabelecimento de estratégias de comunicação pelos atores políticos, especialmente aqueles 

ligados às instituições do Estado. Como ressalta Gomes (2004), a democracia amplia a 

centralidade da esfera pública e das eleições, o que diminui a força da ―política obscura‖, 

realizada nos bastidores e gabinetes e constitui ―lugares e situações de publicidade como aqueles 

da decisão política autêntica e, posteriormente, legal‖ (Gomes, 2004, p.263). 

 

1.1 Mídia e política no Legislativo brasileiro 

No Brasil, o início da imprensa ocorreu apenas no século XIX e teve um caráter político, 

com jornais publicados a partir da vinda da Família Real portuguesa em 1808. Depois disso, 

coube à imprensa noticiar as diferentes correntes de pensamento, tanto nos acontecimentos que 

culminaram com a Independência do Brasil, quanto na Proclamação da República, já no fim do 

século XIX.  Silva Neto, ao traçar a história do Parlamento brasileiro, afirma que 
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Os jornalistas e a imprensa da época tornam-se grandes aliados do Parlamento e 

do Governo imperial, contribuindo imensamente, através dos seus periódicos e 

folhas, na propagação das ideias democráticas do novo país. A eles, não 

podemos esquecer, devemos a transcrição integral das sessões parlamentares e a 

preservação destas primeiras páginas da nossa história legislativa (Silva Neto, 

2003, p.18). 
 

Já em 1826 surgia o ―Diário da Câmara dos Deputados à Assembleia Legislativa do 

Império do Brasil‖, que circulou até 1830 e divulgava os debates parlamentares (Sodré, 1999, p. 

99). Naquela época, os próprios políticos redigiam e publicavam os jornais e, inclusive, o próprio 

Imperador D. Pedro costumava escrever nas publicações (Sodré, 1999, p.111). Com esse duplo 

papel dos atores políticos, a cobertura na imprensa era feita, muitas vezes, pelos próprios 

parlamentares ou jornalistas ligados a eles, por meio de amizade ou dos partidos.  

Segundo alguns estudos, a instalação da imprensa no Brasil sempre esteve intimamente 

ligada ao poder público (Pieranti, 2006), do mesmo modo como Cook
6
 reconhece o processo de 

desenvolvimento da mídia nos Estados Unidos ou como Traquina (2002) destaca ao mencionar a 

França
7
. No Brasil, essa ligação era bastante forte, porque os próprios atores políticos eram 

também os atores jornalísticos, isto é, publicavam as questões e os debates que ocorriam no 

governo e no recém criado Parlamento. De acordo com Pieranti, a relação ―íntima‖ entre governo 

e imprensa continuou durante todo o Império, os primeiros anos republicanos e manteve-se até os 

dias atuais, com verbas publicitárias e patrocínios diversos – sem falar na distribuição de 

concessões de mídia eletrônica já nos anos 80 e 90 como moeda política.  

Por mais que não ficasse explícito para o público, periódicos nacionais foram 

financiados por governantes. Gordas verbas publicitárias estatais, empréstimos 

generosos de bancos oficiais, facilitação na compra de equipamentos e 

favorecimentos políticos diversos foram responsáveis pelo funcionamento de 

parte dos jornais brasileiros (Pieranti, 2006). 

 

Segundo o autor brasileiro, ―do ponto de vista legal, a relação entre os dois atores 

caracterizou-se pela demora e descaso na consolidação do aparato necessário à regulamentação 

do setor de comunicação social‖ (2006). Ele lembra, a esse respeito, que a Lei de Imprensa, por 

exemplo, foi regulamentada em 1923, mais de um século e meio depois da instalação da imprensa 

                                                 

6 Cook destaca que o governo norte-americano sempre subsidiou a imprensa, ainda que de diferentes formas: primeiro com os 

subsídios postais, para que os jornais fossem enviados aos leitores, depois com a regulação da atividade de acordo com os 

interesses dos periódicos, com decisões de não regular as empresas de mídia do mesmo modo como outras atividades, e, por 

último, com uma grande infra-estrutura de relações públicas que auxilia os jornalistas a fazerem o seu trabalho (Cook, 2005, 

p.21). 
7 Traquina afirma que, na França, a imprensa demorou mais tempo a obter autonomia em relação ao campo político em 

comparação com Inglaterra ou Estados Unidos (Traquina, 2002, p.48). 
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no Brasil. ―A profissão de jornalista ainda levaria mais tempo para ser oficialmente reconhecida, 

somente nos anos 1930‖, ressalta. 

A tradição jornalística brasileira também dedicou espaço para os discursos e argumentos 

usados na tribuna e isso permaneceu até a segunda metade do século XX. Como relata o 

jornalista Villas-Bôas Corrêa sobre a cobertura política dos jornais brasileiros na década de 1950: 

Eram muito comuns as reproduções dos grandes discursos na íntegra, com os 

apartes. Discursos que às vezes rendiam dois, três, quatro dias, uma semana 

inteira de repercussão e manchete. Na véspera se antecipava o discurso, o que 

dava um enorme trabalho: você tinha que ir à casa do orador pela manhã, tentar 

que ele antecipasse o discurso, alguns faziam charme de que era improviso 

mesmo, raros faziam discursos escritos... No dia seguinte, vinha a cobertura do 

discurso, e no terceiro dia, a repercussão e, quase sempre, a resposta ao discurso. 

Porque aí travava-se o duelo entre governo e oposição, que a era a arrumação 

política tradicional do Congresso, que lhe dava vida, visibilidade (Corrêa, 1995 

p. 150-151). 

 

Para o jornalista, que cobre política desde 1948, a mudança do Congresso para Brasília, 

na inauguração da nova capital brasileira em 1960, deixou visível a crise que se abateria sobre a 

instituição no final do século XX. Além de desarticular e dificultar a cobertura jornalística do 

Poder Legislativo Federal, a mudança justificou o empreguismo, o nepotismo e o ―inchaço‖ do 

Congresso (1995, p.151-153). Já a Ditadura Militar, ao não fechar o Congresso – contrariando a 

prática recorrente das ditaduras, como o Estado Novo – teria conseguido ―degradar‖ a instituição 

com a extinção dos partidos e as ameaças aos parlamentares. E teria criado, como efeito colateral, 

a ―praga‖ política representada pelo deputado que exerce a função de ―despachante dos interesses 

municipais‖ (Corrêa, 1995, p.152-153). 

Apesar do pessimismo da visão de Corrêa, o fato é que os jornais brasileiros modificaram 

muito, ao longo da segunda metade do século XX, a cobertura do Congresso
8
. Como lembra o 

autor, na década de 1950 todos os jornais tinham seções fixas sobre a Câmara e o Senado. 

Um jornal como o Correio do Povo, que eu sempre cito como exemplo didático 

do interesse pela política que havia então, chegava ao exagero de dar uma página 

inteira para as sessões da Câmara, uma página inteira para o Senado, uma página 

para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e uma página para a 

Câmara de Vereadores. A cobertura do Correio do Povo era muito 

tradicionalista, em estilo relatório, de modo que não acontecia nenhum discurso, 

em qualquer das quatro câmaras do Legislativo: do município, do estado, a 

                                                 

8 Michael Robinson também destaca que a cobertura do Congresso norte-americano pela mídia mudou entre as décadas de 60 e 70 

do século XX, com aumento do jornalismo investigativo e maior cinismo da imprensa em relação ao Poder Legislativo (1981). 
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Câmara Federal e o Senado, que não tivesse um registro no Correio do Povo 

(Corrêa, 1995, p.150). 

 

Para o jornalista Marcelo Pontes, o Congresso deixou de ser o único ator político 

relevante no Brasil: a sociedade civil passou a participar da política e se criaram outras instâncias 

de representação política além da parlamentar com o fim da ditadura militar (Pontes, 1995, p. 

159). Já Márcio Moreira Alves, apesar de reconhecer que o papel do Congresso modificou-se 

com o fim da ditadura, afirma que a imprensa poderia cobrir melhor o Parlamento, mas não o faz 

por conta da simplificação do noticiário requerida pela televisão, o que diminui o espaço 

disponível e o esforço exigido do jornalista (1995, p.165). Para ele, os jornalistas que cobriam o 

Congresso na década de 1990 tinham pouco preparo, pouco conhecimento sobre o Parlamento e 

sobre a história do País, além de terem pouco espaço e pouco tempo para realizar a apuração 

(Alves, 1995, p.165). 

Luiz Gutemberg concorda com a avaliação de Alves sobre os jornalistas e ressalta o 

despreparo das novas gerações de profissionais (1995, p.169), o que seria uma das causas da falta 

de informações sobre Brasília e sobre a política em geral na atualidade (Gutemberg, 1995, p.170). 

Entretanto, para ele, as audiências públicas e o trabalho de relatores nas comissões não têm 

resultados práticos, isto é, os documentos e os discursos produzidos no Congresso são 

desnecessários porque não têm consequências práticas (1995, p.172), e, por isso, não merecem 

cobertura da mídia. 

Gutemberg, Pontes, Alves e Corrêa concordaram, ao falarem sobre o Congresso brasileiro 

na década de 1990, que a instituição estava em crise. Apesar de discordarem em relação às causas 

dessa crise, todos afiançaram que a cobertura jornalística do Congresso que passou a ser feita 

depois da Constituição de 1988 não revela a totalidade das atividades das duas instituições 

máximas do Legislativo brasileiro: Câmara dos Deputados e Senado Federal. Uma avaliação que 

não deve ter passado despercebida pelos próprios parlamentares. 

Em relação à Câmara dos Deputados, um dos diretores da Secom também atribui a 

necessidade de maior comunicação do Poder Legislativo com a população à transferência da 

Capital Federal para Brasília, nos anos 1960. Ele lembra que a participação da Câmara na Voz do 

Brasil começou em 1962 e em 1968 foi criado o boletim impresso, distribuído para os veículos de 

comunicação social privados do País a fim de divulgar as atividades da instituição.  

A Câmara toda sentiu um distanciamento do povo quando o Poder Legislativo 

veio para Brasília, em 1960. (...) E os deputados que estavam acostumados no 
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Rio de Janeiro com aquele Palácio Tiradentes, com as galerias sempre cheias de 

gente, aplauso e coisas, de repente se sentiram no vazio. Eles conseguiram, a 

partir de 62, a Voz do Brasil, e depois com o fechamento do Congresso, com 

aqueles sucessivos atos inconstitucionais, cassação de mandato, depois daquele 

episódio da constituição de 67, essa coisa toda, os deputados sentiram que eles 

estavam não só distantes do público, mas perdendo espaço como poder. Então 

surgiu essa idéia de fazer esse boletim, que era mimeografado e tal, uma 

coisinha simples (depoimento à pesquisadora). 

 

Dessa forma, a estratégia de aproximação com a sociedade patrocinada pelos órgãos 

legislativos por meio de veículos de comunicação encontra-se justificada. Como afirma Santos, 

os veículos são ―mecanismos institucionais que foram criados com o objetivo de resgatar, ampliar 

ou aperfeiçoar o caráter de representação política‖ do Parlamento (2005, p.3). O autor destaca 

ainda, em relação à Câmara dos Deputados, que as duas razões primordiais para a implantação 

dos veículos de comunicação foram  

a crescente incapacidade da maioria dos parlamentares em ocupar espaço na 

mídia de mercado e o esgotamento do processo eleitoral como principal 

mecanismo de contato entre parlamentares e eleitores (Santos, 2005, p.16). 

 

 Ou, como ressalta o diretor da Secom, a percepção do papel da mídia comercial teria sido 

um estímulo central para a ampliação da estrutura de comunicação da Câmara nos anos 90. 

Porque estava claro para o Legislativo que a opinião pública formava os seus 

conceitos e as suas ideias a partir do que ela sabia através da mídia. Os jornais 

eram todos contra a ditadura, as TVs eram mais camaradas com os militares 

porque dependiam das concessões e tal, mas depois que caiu a ditadura, os 

jornais precisavam de novos moinhos de vento para combater, e um dos 

moinhos eleitos foi o Congresso. Então, acho que da parte dos Parlamentares 

houve essa percepção: 'Pô, esses caras só falam mal da gente, acentuam as coisas 

erradas, dão pouco destaque às coisas positivas'. Então, é natural que você 

buscasse canais próprios, diretos de comunicação com a sociedade (depoimento 

à pesquisadora). 

 

Como outros servidores da Secom admitem, os veículos de comunicação da Câmara 

foram criados, inicialmente, para atender às demandas do Legislativo, isto é, para atender aos 

parlamentares. O que não significa que os objetivos não tenham sido diversificados ao longo do 

tempo. 

Eu acho que a Rádio Câmara foi uma rádio criada, a exemplo da TV e dos 

demais veículos, para atenderam formadas em jornalismo ocuparam os espaços e 

aí a coisa passou a ser mais voltada para a instituição, naturalmente para a 

instituição. Até porque não dá para você encher uma programação só com 

Parlamentar, até porque fica muito chato, né? (depoimento à pesquisadora). 
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Em alguns poucos estudos realizados sobre os veículos de comunicação legislativos no 

Brasil, os canais e emissoras são vistos como ―um instrumento auxiliar‖ no processo de 

construção da efetiva participação popular na política (Renault, 2004, p.136). Tais veículos 

seriam ―potencialmente‖ importantes para a ampliação das práticas democráticas (Jardim, 2006) 

ou mesmo instâncias essenciais na produção legislativa atual (Cook, 1989). Segundo esses 

estudos (Freitas, 2004; Jardim, 2006; Renault, 2004; Santos, 2005), a aproximação do Parlamento 

com a sociedade seria uma das razões primordiais para a criação dos veículos de comunicação 

legislativos.  

Esse papel diferenciado e, em certa medida, concorrente com a mídia comercial que 

apresentam os veículos da Câmara, é defendido por muitos parlamentares. Isto fica demonstrado 

pelas declarações proferidas em Plenário por um deputado, no dia 18 de abril de 2007, ao 

reclamar do pouco espaço dedicado pelo Jornal da Câmara à aprovação da Medida Provisória nº 

349, de 2007. 

Ora, não posso admitir que a principal atividade da Casa no dia de ontem receba 

apenas meia página do Jornal da Câmara, e que não destaque o contraditório 

ocorrido em torno da discussão da matéria, nem o resultado da votação, que foi 

nominal. 

Tive o cuidado de reclamar a respeito com o funcionário da Editoria do jornal, o 

qual me informou que era assim mesmo: o editor dava à matéria a importância 

que acreditava ter. 

Sr. Presidente, isso pode até ocorrer num jornal normal, mas não no Jornal da 

Câmara, que tem de compreender e expressar a parte mais importante dos 

trabalhos da Casa. E, salvo melhor juízo, ontem foi a votação da Medida 

Provisória 349, de 2007, que, não obstante o fato de ter chamada de primeira 

página, num jornal de 8, não merecia apenas meia página. 

Acho isso lamentável. É pouco caso com o nosso esforço. Nós, que já temos tão 

pouco espaço na mídia, estamos reduzidos a essa desimportância pelo próprio 

Jornal da Câmara. 

 

Além dessa questão básica, um ponto em comum entre os estudos sobre os veículos de 

comunicação legislativos é a percepção de que o funcionamento de tais veículos introduz 

modificações significativas no próprio processo de produção legislativa (Cook, 1989; Freitas, 

2004; Renault, 2004; Santos, 2005), seja na maior presença dos parlamentares no plenário e nas 

reuniões de comissões, seja no aumento da duração dos discursos, na maior quantidade de falas, 

na contratação de mais profissionais de imprensa, ou na simples preocupação com o visual e com 

a oratória adequada aos meios eletrônicos. Como conta em tom de anedota um dos profissionais, 

com mais de 20 anos de trabalho na instituição, comentando o surgimento da TV Câmara. 
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A tevê é muito engraçado... O primeiro momento em que a tevê apareceu, os 

deputados mudaram de roupa, teve deputado comprando roupa nova, foi a coisa 

mais engraçada. E certas coisas que eu vi aqui... Uma vez um deputado subiu... 

Estava faltando meia hora para acabar o dia, portanto a matéria só poderia ser 

votada até meia-noite e não teria condição de ser votada depois. O deputado subiu 

no Plenário, agarrou o ponteiro dos minutos e voltou uma hora, e deu tempo de 

votar. Isso com TV Câmara não acontece (depoimento à entrevistadora). 

 

Alguns estudos chegam a apontar que a cobertura dos veículos legislativos ―quebrou o 

monopólio da mídia comercial na definição da agenda pública‖ (Santos, 2005, p.23) e levou para 

a casa dos cidadãos informações em tempo real e mais detalhadas sobre o funcionamento do 

Parlamento (Renault, 2004, p.132). Talvez possamos considerar que houve apenas uma 

ampliação dos enfoques disponíveis para o público. Afinal, apesar do potencial democrático de 

tais veículos, algumas análises já apontam as dificuldades institucionais para realização da 

comunicação pública nas emissoras legislativas, tais como o modelo de gestão e o perfil da 

programação (Jardim, 2006), além do alcance dessas mídias junto ao público, tema de recorrente 

preocupação entre os próprios profissionais e do qual trataremos adiante. 

Segundo levantamento feito por Jardim (2007), 18 legislativos estaduais tinham emissoras 

de televisão e 24 Câmaras Municipais no estado de São Paulo compartilhavam o canal com a 

Assembleia Legislativa, até 2007. De acordo com dados fornecidos pela Associação Brasileira de 

Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL) também em 2007, além da TV Senado e da TV 

Câmara, e das rádios das duas casas legislativas federais, pelo menos outras 56 emissoras de 

assembleias e câmaras de vereadores já existiam pelo País. 

Apesar dos números crescentes, cremos que é preciso olhar com mais profundidade para 

as relações que se estabelecem na produção jornalística antes de concluir que tais veículos 

modificaram substancialmente o processo legislativo. Neste estudo, não pretendemos fazer um 

panorama generalista, quantitativo ou comparativo dos veículos legislativos no Brasil, objetivo de 

outros pesquisadores
9
. Centraremos nossa análise no funcionamento do sistema de comunicação 

da Câmara dos Deputados brasileira, um dos sistemas mais antigos, com uma das estruturas mais 

complexas e sofisticadas e sobre o qual existem poucos estudos até agora. Acreditamos que, por 

                                                 

9 Ver, como exemplo, o interessante estudo de Márcia de Almeida Jardim sobre as televisões legislativas estaduais e municipais 

brasileiras. JARDIM, Márcia de Almeida. Antenas do Legislativo. Uma análise dos canais de televisão do Poder Legislativo no 

Brasil. 2008. [Tese] Doutorado em Ciências Sociais, Pós-Graduação em Ciências Sociais, Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade de Campinas (Unicamp). 357 p. 
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representar o Legislativo federal, juntamente com o Senado, a comunicação da Câmara sirva de 

exemplo para a estruturação técnica e conceitual de outros sistemas de mídia legislativa pelo País. 

 

1.2 Surgimento da comunicação da Câmara dos Deputados  

Na década de 90 do século XX, no Brasil, muitos órgãos estatais instituíram veículos de 

comunicação eletrônica próprios. A aprovação da Lei do Cabo (Lei 8977/95), que regulamentou 

parte do serviço de televisão por assinatura no País permitiu a criação de canais do Poder 

Legislativo, além das emissoras universitárias e comunitárias. A TV por assinatura, por cabo ou 

por satélite, foi uma saída tecnológica para a oferta de novos serviços que a radiodifusão 

analógica em VHF não permitia.  

O sistema de comunicação da Câmara é gerido pela Secretaria de Comunicação (Secom), 

órgão que responde diretamente à Presidência da Casa. A implantação desse sistema começou em 

1961, antes mesmo da Ditadura Militar. Naquele ano, foi criado o Serviço de Radiodifusão da 

Câmara dos Deputados e o primeiro produto produzido foi o noticiário de 20 minutos para o 

programa oficial A Voz do Brasil, em 1963. Até a década de 1990, a coordenação dos trabalhos 

era feita pela Assessoria de Divulgação Institucional e Relações Públicas (Adirp), órgão criado 

pela Resolução nº 20, de 1971. Segundo o documento oficial, cabia à Adirp ―informar e 

esclarecer a opinião pública a respeito das atividades da Câmara dos deputados, utilizando, para 

isso, os veículos de divulgação e as técnicas de Relações Públicas, e assessorar o Presidente em 

questões de cerimonial‖ 
10

. Dentro da Adirp, o Serviço de Divulgação era o responsável por 

esclarecer a opinião pública ―através da imprensa, rádio, televisão e cinema e do sistema próprio 

de radiodifusão‖. Percebe-se, no documento, a referência clara ao programa A Voz do Brasil, 

única forma de radiodifusão do Poder Legislativo na época. 

Um profissional que está há mais de 20 anos na Câmara afirma que a ―Adirp nasceu em 

função de produzir a parte relativa aos deputados na Voz do Brasil, que vem da Era Vargas, dos 

anos de 1940‖
11

. Por esse motivo, segundo o jornalista, a Adirp refletia o conceito de 

                                                 

10 Resolução da Câmara dos Deputados nº 20, de 1971. Seção IV, ―Da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas‖. 
11 O programa de rádio mais antigo do hemisfério sul foi produzido a partir da Imprensa Nacional até a criação, em 1939, do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), principal iniciativa de Getúlio Vargas em comunicação. Com o fim da era 

Vargas, em 1945, o programa passou à jurisdição da antiga Agência Nacional, órgão do Departamento Nacional de Informações, 

que substituiu o DIP. Esse foi ainda o embrião da Empresa Brasileira de Notícias (EBN), que produziu o programa a partir de 

1962 até sua extinção quando da absorção de suas funções pela Empresa Brasileira de Radiodifusão (Radiobrás) em 1988. 

Informações do Manual da Radiobras. 
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comunicação estatal criado pelo antigo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) da 

Ditadura Vargas, que consistia na divulgação das atividades dos governos ou de quem estivesse 

no controle do governo no momento. E essa intenção fica clara no documento que estabelece as 

funções e atribuições da Assessoria. Ao mencionar o Serviço de Divulgação da Adirp, a 

Resolução nº20 afirma que também é função dele ―adotar medidas adequadas para a promoção e 

valorização do Poder Legislativo e consolidação de seu conceito perante a Nação, com objetivo 

inclusive de fortalecimento das instituições democráticas (...)‖. Ou seja, fica clara a intenção do 

legislador de que haja uma melhoria da imagem da Câmara com a divulgação de informações. 

É interessante destacar que o Serviço de Divulgação da Adirp contava com três seções 

distintas: de Imprensa, responsável pela distribuição de material informativo aos jornais; de 

Rádio, que fazia a Voz do Brasil e distribuía noticiários para rádios; e de Televisão e Cinema. A 

esta última competia ―elaborar gravações em ‗videoteipe‘ dos debates de Plenário e Comissões; 

entrevistas ou pronunciamentos a serem distribuídos às emissoras de televisão‖, entre outras 

tarefas correlatas. Além disso, desde 1971 a Adirp já estava ligada diretamente à Presidência da 

Câmara, formando uma estrutura paralela à Assessoria Jurídica, à Secretaria-Geral da Mesa e à 

Diretoria-Geral. 

Depois de uma série de reformulações e adaptações feitas durante o processo de 

redemocratização e a partir do trabalho de comunicação da Assembleia Constituinte, o sistema 

foi estruturado nos moldes atuais no final da década de 1990 e a Adirp foi transformada na 

Secretaria de Comunicação em 1998. Permaneceu, no entanto, ligada diretamente à Presidência 

da Casa, fora da estrutura da Diretoria-geral da Câmara – órgão administrativo que coordena as 

atividades técnicas da instituição. Na própria justificativa para a mudança, assinada pelo então 

presidente da Câmara, consta que a denominação antiga fora dada na década de 1970 e estava 

―completamente superada‖. Segundo o documento, ―a nova denominação adapta a área 

competente da Câmara dos Deputados à compreensão geral de suas funções, sobretudo no 

momento em que suas tarefas são ampliadas, com a criação da TV e da Rádio Câmara dos 

Deputados, entre outras iniciativas‖
12

. 

                                                 

12  Câmara dos Deputados. Ato da Mesa nº 96, de 19/06/1998. Oficialmente, a TV Câmara e a Rádio Câmara foram criadas em 

outubro de 1997, mas só passaram a operar em 1998 e 1999, respectivamente. 
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Como relata o atual Diretor da Secom e primeiro Diretor da TV Câmara, o processo de 

estruturação da secretaria foi acelerado depois da criação das emissoras de televisão e rádio 

dentro da Câmara. 

A TV foi inaugurada em janeiro de 98. O processo de criação dela foi em 96, 97. 

Nessa época o diretor da ADIRP disse: 'Olha, a gente já tem uma Rádio, tem 

uma TV, tem Relações Públicas, já está na hora de transformar essa assessoria 

em um órgão de maior peso, uma estrutura maior. Então, não dá para ser 

assessoria porque é um negócio pequeno, que só assessora'. A gente não era 

mais apenas um assessor do Presidente da Câmara, ou da Câmara, a gente tinha 

uma estrutura de órgão de comunicação e tal. E aí decidiu-se, em 98, criar a 

Secretária de Comunicação Social. Quer dizer, aquela coisa que sempre acontece 

no Legislativo: primeiro você cria a necessidade, depois você cria as coisas de 

fato, e depois você dá a estrutura jurídico-administrativa para essa coisa 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Segundo alguns profissionais da Secom, a realização da Assembleia Nacional 

Constituinte, depois de mais de 20 anos de ação legislativa sob a Ditadura Militar, deu impulso às 

necessidades de comunicação do Congresso e de abertura do Poder Legislativo para a sociedade. 

Quando, na Constituinte, as pessoas foram capazes de se organizar e vir aqui dar 

um arrocho nos caras – a Constituinte foi a primeira vez que você teve público, 

teve gente aqui dentro da Câmara que não só parlamentar – os caras tomaram o 

maior sustão. Porque eles estavam acostumados a definir o que era bom pros 

outros a partir dos seus próprios parâmetros, agora você tinha quem você dizia 

que queria beneficiar ali dentro, participando com você do processo (depoimento 

à pesquisadora). 

 

E como ao longo do período da Constituinte a gente criou uma necessidade 

muito maior aqui de relações públicas, por que a Casa vivia cheia de gente, 

gente que não sabia para onde ir, 'eu quero falar com Ulisses', 'eu quero falar 

com não sei quem', então a Câmara se preocupou em criar um staff de relações 

públicas, para guiar essas pessoas aqui, para orientá-las, de onde ir, onde é que é 

a comissão. E com isso a antiga ADIRP começou a ganhar certa estrutura 

(depoimento à pesquisadora).  

 

Durante a Constituinte (1987/1988), o Congresso produziu um telejornal diário com dez 

minutos de duração que ia ao ar em um canal aberto. Segundo a jornalista, professora da 
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Universidade de Brasília (UnB) e editora do telejornal, Célia Ladeira
13

, o ―Diário da 

Constituinte‖ foi a primeira experiência de telejornal sobre o legislativo na TV aberta. O 

programa mostrava os bastidores, notícias e entrevistas sobre os assuntos discutidos na 

Assembleia Constituinte e ia ao ar em dois blocos, entre 12 e 14 horas, e, no horário nobre, entre 

19 e 21 horas. 

 

O deputado Ulisses Guimarães - presidente da Assembleia Nacional Constituinte 

- era o responsável político pelo telejornal. Ele era produzido nas dependências 

da Câmara dos Deputados com uma equipe contratada (cerca de 10 pessoas entre 

editores, repórteres, chefe de reportagem) e com a equipe técnica do Centro de 

Produção Cultural e Educativa da UnB (CPCE). Não me lembro bem, mas acho 

que foram usadas três equipes - cinegrafista e dois assistentes cada.  
 

Apesar de ser o ponto de partida oficial para a criação das televisões legislativas, a Lei do 

Cabo (Lei 8977/95) não serve como explicação para uma história completa dos meios de 

comunicação no Legislativo, como vimos. O Senado, por exemplo, tinha desde 1993 uma Central 

de Vídeo que registrava as sessões e reuniões da Casa, produzia vídeos institucionais e distribuía 

material para as televisões privadas. A Câmara também já contava com esse serviço de 

divulgação das atividades por meio de vídeos desde a década de 1970. Antes da aprovação da Lei 

do Cabo em 1995, o embrião das TVs Legislativas já havia se formado. De 1993 a 1996, data de 

inauguração do canal de televisão, a Central de Vídeo do Senado recebeu investimentos de cerca 

de 8 milhões de dólares (Santos, 2006). 

Segundo a pesquisadora Maria de Lourdes dos Santos (2006), a televisão legislativa 

brasileira ―tanto pelo perfil de programação quanto pelo modelo de transmissão, teve como 

matriz o C-SPAN‖. À época, o responsável pelo Projeto da TV Senado foi a Washington 

(Estados Unidos) e acompanhou por uma semana o funcionamento da emissora norte-americana.  

Depois da criação das emissoras de tevê da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 

1995, e do Senado, em 1996, a Câmara também resolveu criar seu canal de televisão. Em 1998, 

foi inaugurada a TV Câmara. Composta por alguns servidores concursados e muitos 

                                                 

13 Entrevista concedida à equipe da pesquisa ―Comunicação para a promoção da democracia e da participação popular‖, realizada 

de 2006 a 2009, vinculada à linha de pesquisa "Cidadania e práticas democráticas de representação política e participação 

política" do programa de pós-graduação do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Treinamento (Cefor) da Câmara dos 

Deputados. BARROS, A.T.; LEMOS, C.R.F; BERNARDES, C.B.; LARCHER, M.; CARLOS, M.B.; PAZ, A.D. História dos 

canais de comunicação do Legislativo. Texto apresentado ao GT de Jornalismo do V Congresso Nacional de História da Mídia, 

Facasper e Ciee, São Paulo, 2007. O artigo contém parte das informações básicas e algumas citações usadas na elaboração deste 

capítulo. 

 



29 

 

 

terceirizados, a TV destinava-se, inicialmente, a retransmitir as sessões do Plenário, com um 

pouco de jornalismo. Segundo texto que consta no próprio site da emissora, o canal foi criado em 

20 de janeiro de 1998 ―para transmitir as discussões e votações do Plenário e das comissões, 

dando maior transparência à rede de elaboração das leis que regem o dia-a-dia da sociedade‖. 

Entretanto, como o próprio texto destaca, ―a partir de sua missão principal, tornou-se um veículo 

de promoção dos valores brasileiros e consolidou-se como um canal público de informação e 

cidadania‖. 

Os profissionais da TV Câmara também relatam as mudanças pelas quais a emissora 

passou desde a sua criação até hoje, 12 anos depois. Desde a estrutura física, até a 

profissionalização dos servidores, com a substituição de boa parte dos terceirizados que 

ocupavam as funções de jornalistas. 

Ela ficou menos repartição pública. Eu acho que ela ficou mais profissional. 

Bom, sem dúvida ela cresceu muito e isso é a primeira coisa que se vê. Cresceu 

demais, em termos de pessoal, de horas produzidas, de diversidade de 

linguagens produzidas. Então, ela se transformou em uma produtora de conteúdo 

grande, bastante grande. Produz muitas horas inéditas semanais. É uma coisa 

estruturada hoje em dia, porque a TV Câmara, quando eu entrei, era uma coisa 

completamente zoneada, não existia, na verdade, estava sendo montada. Era 

basicamente uma Central de Vídeo, com um proto-jornalismo (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Depois ela passou a dar as comissões, passou a ter programas, passou a fazer 

documentários, passou a ter programas culturais, educativos. Hoje ela já se abre 

também à audiência externa, com o uso do 0800, com o uso da internet, 

permitindo a participação da população de alguma forma, mandando perguntas 

pra programas, escrevendo, mandando sugestões (depoimento à pesquisadora). 

 

A TV Câmara funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Pela definição da Lei de 

Cabo, sua função prioritária é transmitir, ao vivo, as sessões do Plenário da instituição. O canal 

transmite também, ao vivo ou gravadas, reuniões e audiências públicas das 20 comissões 

permanentes e das comissões temporárias, como comissões parlamentares de inquérito (CPIs) ou 

comissões especiais destinadas a avaliar projetos específicos. Além disso, a programação inclui 

telejornais, debates e entrevistas, documentários e outros formatos televisivos. A maior parte 

dessa produção é realizada por profissionais da Câmara dos Deputados, mas também vão ao ar 

coproduções, especialmente documentários e curta-metragens.  

Um dos setores mais interessantes da emissora é o Banco de Conteúdo, isto é, o arquivo 

do canal. Com 17 funcionários, entre servidores e terceirizados, o Banco de Conteúdo abarca o 



30 

 

 

tráfego (setor por onde passam as fitas que estão em uso pela equipe), o arquivo e o serviço de 

copiagem. Segundo a diretora do Banco de Conteúdo, o arquivo apenas guarda as imagens, não 

produz nada. Para que seu trabalho seja feito corretamente, é preciso que a identificação da fita 

seja correta e esteja o mais completa possível. Ela forneceu alguns números interessantes sobre o 

serviço durante o ano de 2009: foram arquivadas 6.944 fitas de Plenário, num total de 20.832 

horas; 7.109 fitas de comissões, totalizando 17.772 horas; 3.578 fitas de acervo (programas 

transmitidos), com 10.734 horas; 471 fitas do banco de imagem, num total de 1.416 horas; 1.401 

fitas no tráfego; 23.358 itens pesquisados; 1.382 pedidos de cópias de programas, num total de 

2.982 horas; e 54h27min de fitas com imagens copiadas para outras emissoras. Os números dão 

uma ideia da produção do canal. 

Também em 1998, o boletim informativo que existia desde a década de 1960 foi 

transformado em um jornal diário. O Jornal da Câmara foi criado pelo Ato da Mesa Diretora nº 

105, de 7 de outubro de 1998, e sucedeu a publicação "Hoje na Câmara", que era confeccionada 

em formato de papel ofício, com oito páginas. Por sua vez, essa publicação havia substituído o 

"Câmara Informa", síntese de notícias em papel xerox distribuído internamente nos anos 80. 

Segundo os próprios profissionais, o informativo 'Hoje na Câmara' noticiava, 

basicamente, a agenda da Câmara, com poucas entrevistas. ―Era um boletim informativo em que 

você pegava todos os pronunciamentos dos deputados, fazia um resuminho, botava em papel A4, 

grampeava e chamava aquilo de informativo‖, conta um dos profissionais.  

Era uma versão escrita da Voz do Brasil, basicamente era isso. Era aquele 

negócio, ninguém queria se comprometer, você vinha de um período de 

exclusão, de uma ditadura, então ninguém queria botar seu pescoço na linha, 

então o que você fazia? Reproduz o que o deputado está falando (depoimento à 

pesquisadora). 

 

A gente brincava que o Jornal era a Voz do Brasil no papel. Então, o jornal era 

como um espelho da Voz do Brasil. O Jornal da Câmara e a Voz do Brasil 

tinham mais ou menos o mesmo papel, que era divulgar os discursos que eram 

feitos em Plenário. Depois, o jornal começou a receber também o noticiário das 

comissões (depoimento à pesquisadora). 

 

Até 2008, a publicação tinha oito páginas e tiragem diária (de segunda a sexta-feira) de 10 

mil exemplares, em formato tabloide. Em junho daquele ano entrou em circulação o novo jornal, 

com o mesmo número de páginas, com uma diagramação mais ―aberta e dinâmica‖, como 

explicou o designer responsável pelo projeto à equipe. A publicação passou a ser impressa nas 

máquinas da gráfica adquirida pela Câmara e a tiragem foi cortada pela metade, ficando em cinco 
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mil exemplares diários. O jornal deixou de ser distribuído pelos Correios para prefeituras e 

câmaras de vereadores, como era até então, processo completamente falho
14

, e passou a ser 

distribuído somente em Brasília, para entidades, e não mais pessoas físicas. Para leitores de 

outros Estados, o acesso passou a ser feito somente por meio da internet, com a digitalização das 

páginas no portal da Câmara (www.camara.gov.br). 

No início de 2009, o Jornal da Câmara passou a ter quatro edições diárias (de terça a 

sexta), com oito páginas e tiragem de 5 mil exemplares distribuídos na própria Câmara e no 

Aeroporto de Brasília; e, também, uma edição semanal de 12 páginas e 17 mil exemplares 

distribuídos por correio toda segunda-feira a todos os municípios do país (Câmaras de 

Vereadores, Prefeituras e, nominalmente, a todos os deputados estaduais de todas as Assembleias 

Legislativas). Como ressaltou o Diretor do Jornal da Câmara, ―aos cinco mil exemplares 

destinados à Brasília da edição diária de segunda-feira são acrescidos 12 mil exemplares para 

remessa aos cerca de 5.600 municípios e aos deputados estaduais em todas as capitais‖. Também 

se adicionam quatro páginas à publicação semanal. Ele esclarece que, ―em termos de conteúdo, o 

que distingue a edição semanal das edições diárias são algumas matérias com balanço de 

votações, resumos dos discursos de grande expediente proferidos na semana anterior, dois (ou até 

três) artigos de opinião assinados pelos deputados e quatro (ou até cinco) entrevistas com 

deputados‖. Dessa forma, o periódico faz a cobertura das comissões técnicas e enfatiza os 

discursos e votações realizadas no Plenário.  

Os servidores do quadro efetivo que trabalham especialmente para o Jornal são: um 

diretor, três editoras, um diagramador, um repórter, e um assistente para o site do veículo no 

Portal da Câmara. Além disso, há um editor de fotografia que ocupa um Cargo de Natureza 

Especial (CNE), isto é, com indicação política; e cinco funcionários terceirizados que são 

diagramadores. O jornal compartilha com a Agência 20 servidores do quadro efetivo, 17 deles 

repórteres e três chefes-de-reportagem. 

Em janeiro de 1999 foi inaugurada a Rádio Câmara, seguindo o processo que já havia sido 

iniciado no Senado. Em 2000, o processo foi concluído com a estruturação da Agência Câmara, 

via internet. Para os servidores, a criação da Secom foi acontecendo aos poucos, com várias 

                                                 

14 Segundo os gestores, à época da mudança, além de custar muito, o contrato com os Correios não obrigava a entrega dos jornais 

na mesma semana. O que acontecia é que prefeituras e assembleias acabavam recebendo o periódico com atrasos superiores a 

uma semana, desmotivando a leitura. 

http://www.camara.gov.br)/
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estruturas diferentes que foram sendo agregadas. Para muitos, o pouco tempo de existência da 

Secretaria de Comunicação nos atuais moldes ainda causa confusões e problemas para a 

atividade.  

É um processo, é uma construção. Se você pensar como que era isso aqui há 10 

anos, era muito diferente do que é hoje. Pra começar, você tinha poucos 

concursados, 90% do quadro era de servidores terceirizados. Hoje é o contrário, 

não é o contrário, mas você tem meio a meio. E os cargos de comando, de 

decisão, estão nas mãos de servidores concursados. Então, isso muda 

completamente a discussão (entrevista à pesquisadora). 

 

Uma das questões que tiveram de ser solucionadas diz respeito à incorporação da 

estrutura de produção da Voz do Brasil dentro da Rádio Câmara. Até hoje, a redação do programa 

fica numa sala à parte, com jornalistas especialmente designados para sua produção, sem que haja 

uma total incorporação à redação da emissora.  

A Secom foi sendo criada aos poucos, né. Ela é uma estrutura relativamente 

nova dentro da Câmara. (...) E a Voz do Brasil ficou um pouco à parte. Ela era 

dentro da estrutura da Rádio, mas não era. Era um negócio meio esquisito, meio 

estranho. Tanto que funcionava em lugar à parte, tinha os estúdios lá no corredor 

do acesso ao Plenário, na galeria do Plenário. Muito louco aquilo. Aí, parecia 

que não fazia parte e deveria fazer desde o começo. Tanto que a primeira atitude 

que a gente fez quando veio para a Rádio foi puxar a ‗Voz‘ para cá. Por que não 

fazia sentido você ter uma estrutura ruim, arcaica como era lá, e aqui ter 

equipamentos melhores, coisas melhores, e lá trabalhando com fita de rolo. Era 

um negócio absurdo na época (depoimento à pesquisadora). 

 

Atualmente, a Rádio Câmara é a responsável pelos 20 minutos da instituição no programa 

Voz do Brasil. Mas, além do programa oficial, a emissora produz uma edição diária de 

radiojornal, boletins informativos a cada hora e transmite, ao vivo, as sessões do Plenário. 

Também são produzidos programas especiais diários ou semanais para discutir assuntos de 

interesse geral, como ecologia, saúde, educação e economia. A emissora pode ser acessada pela 

internet no endereço www.camara.gov.br/radio, em que, além da audição em tempo real, é 

possível acessar e baixar programas jornalísticos e culturais. Rádios de todo o País podem 

retransmitir o conteúdo. Em 2008, a Rádio já tinha mais de mil emissoras cadastradas no Brasil e 

até mesmo no exterior. 

Além do Jornal, da TV e da Rádio, em 2000, foi criada a Agência Câmara de Notícias, 

responsável pela divulgação de informações sobre a instituição por meio da internet. Criada para 

ampliar a visibilidade das atividades legislativas, divulga, em tempo real, o desenrolar das ações 

http://www.camara.gov.br/radio
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institucionais, como votações em plenário, audiências públicas no âmbito das Comissões 

Permanentes e Especiais, reuniões de bancadas parlamentares, entre outras atividades. Também 

divulga todas as propostas (projetos de lei, PECs, MPs, etc.) apresentadas à Câmara.  

Além da cobertura jornalística em tempo real, a Agência oferece aos internautas 

informações sobre a pauta de votações do dia, o resumo da pauta de votações da semana, notícias 

consolidadas sobre cada fato noticiado em tempo real, reportagens especiais que abordam todas 

as propostas em tramitação sobre grandes temas. Disponibiliza, ainda, um boletim eletrônico com 

as principais notícias do dia sobre os trabalhos das comissões e votações no plenário, distribuído 

por e-mail gratuitamente aos usuários cadastrados. Também promove bate-papos (chats) entre 

deputados, especialistas e internautas, com o objetivo de discutir projetos da pauta da Câmara. No 

final de 2008, a Agência passou a divulgar notícias em inglês e espanhol. 

Na década de 1990, portanto, a instituição buscou aperfeiçoar a comunicação direta com a 

população, evitando a mediação dos veículos de comunicação convencionais. Conforme o 

registro do próprio Manual de Redação da Secom, a necessidade de comunicação pública na 

Câmara dos Deputados é grande, especialmente porque ―as atividades legislativas substantivas da 

Casa não têm merecido, por parte da imprensa, a devida prioridade de cobertura‖ (Malavazi, 

2004, p.25). 

O foco deste trabalho, como mencionado anteriormente, está nos veículos de 

comunicação mantidos pela Secom, especialmente no que diz respeito às estratégias jornalísticas 

por eles utilizadas cotidianamente. Não faz parte dos objetivos, portanto, uma análise detalhada 

das demais ferramentas de divulgação institucional utilizadas pela Câmara. Neste capítulo, 

iniciamos nosso percurso empírico com uma descrição esquemática do processo de montagem da 

atual estrutura de comunicação da Câmara dos Deputados. A seguir, vamos focalizar algumas 

outras seções da Secom, além dos veículos de comunicação propriamente ditos. É importante ter 

uma noção do todo para que possamos compreender qual o papel desses veículos nessa estrutura 

de comunicação do Poder Legislativo. É o tema do próximo item. 

 

1.3 Estrutura da Secom 

Oficialmente, a Secretaria de comunicação (Secom) da Câmara dos Deputados 

compreende a comunicação pública como um fluxo contínuo e recíproco de informações entre a 

instituição e o cidadão. Conforme o Manual de Redação do órgão,  
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A comunicação da Secom, em sintonia com a transparência e o caráter 

democrático da instituição Câmara dos Deputados, é pública porque assume a 

responsabilidade de emitir, transmitir e receber mensagens da sociedade 

brasileira, sempre com o sentido de responsabilidade social (Malavazi, 2004, p. 

26). 

 

Com essa política editorial defendida por seus gestores, a Secom assume o compromisso 

público de  

informar a todos os segmentos da população sobre as atividades legislativas e 

institucionais da Câmara dos Deputados e divulgar informações culturais e de 

utilidade pública - com autonomia, pluralidade, apartidarismo, ética, isenção e 

interatividade -, contribuindo para a transparência da instituição, a formação da 

cultura política e o pleno exercício da cidadania (Câmara dos Deputados, 2006).  

 

A política editorial foi reforçada no Planejamento Estratégico realizado pela Secretaria de 

Comunicação para o biênio 2008-2010, com a definição do papel institucional, do público-alvo, 

dos processos internos e das questões relativas a pessoas e tecnologia que seriam priorizadas no 

período. A partir das opiniões dos próprios servidores, o planejamento definiu os três papeis 

institucionais da Secom: contribuir para o desenvolvimento da cidadania, contribuir para o 

fortalecimento institucional da Câmara, ser referência em comunicação pública. A partir das 

definições, 15 projetos prioritários foram escolhidos, entre eles, a criação de uma Agência de 

Comunicação Institucional e a normatização e sistematização dos processos de trabalho da 

Secom. Ambos serão analisados com mais detalhe em outros momentos deste trabalho. 

Além dos veículos de comunicação, a Secom mantém uma série de ferramentas de 

comunicação para divulgação institucional e de informações, tais como as páginas informativas 

no Portal da Câmara, as visitas guiadas ou as atividades de relações públicas e de projeção da 

imagem da Câmara. Atualmente, a Secretaria de Comunicação da Câmara tem sete coordenações. 

Quatro delas são os veículos propriamente ditos: Coordenação Agência Câmara de Notícias, 

Coordenação do Jornal da Câmara dos Deputados, Coordenação Rádio Câmara dos Deputados, 

Coordenação TV Câmara dos Deputados. As outras três são: Coordenação de Divulgação, 

Coordenação de Jornalismo e Coordenação de Relações Públicas. 

A Coordenação de Divulgação coordena ações suplementares de formação de imagem nas 

áreas de internet, fotografia, noticiário em tempo real e demais mídias alternativas. Supervisiona 

a produção de clippings e releases e o Serviço Fotográfico. Já a Coordenação de Relações 

Públicas (Corep) é responsável pela comunicação interna e pela Central de Relacionamento com 

o Cidadão, que mantém o Disque-Câmara, serviço telefônico de ligações gratuitas para a Câmara 
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por meio de um número de 0800. Está subdividida em dez seções: Recepção e Turismo; 

Cerimonial; Projetos Especiais; Relações Institucionais; Normas e Protocolo; Eventos; Pesquisa e 

Publicações; Recepção Oficial; Visitação e Turismo; e Apoio de Relações Públicas. 

A Coordenação de Jornalismo, por sua vez, é responsável por articular o trabalho de 

cobertura jornalística dos veículos da Câmara. Sua missão, conforme consta no próprio site da 

instituição, ―é integrar o jornalismo da Rádio, da TV, do Jornal e da Agência de Notícias, para 

evitar duplicidade de ações e otimizar os recursos humanos disponíveis‖. Cabe, ainda, à 

Coordenação harmonizar o discurso jornalístico dos veículos e zelar pela observação dos 

princípios de Comunicação Pública. A Coordenação também é responsável por serviços como: 

orientações aos veículos sobre pautas e coberturas; atendimento a parlamentares e a suas 

respectivas assessorias, a instâncias da Casa e aos veículos de comunicação; acompanhamento do 

noticiário via TV e sites; checagem de informações sobre reuniões de comissões e agenda 

presidencial, entre outras; e contatos com a assessoria de comunicação da Presidência da Câmara. 

Criado em 2003, o setor surgiu a partir das sugestões de servidores ao ‗Câmara em 

Ideias‘, programa que coleta anualmente sugestões dos próprios profissionais para melhorias de 

processos internos e atividades da instituição. O diretor da Secom à época criou uma 

Coordenação para liderar uma mudança cultural no sistema de cobertura jornalística dos veículos. 

Um jornalista que exerceu a função de Coordenador de Jornalismo na época de criação do cargo 

avalia que o principal objetivo é a integração do sistema de cobertura dos vários veículos, para 

otimização dos recursos materiais e humanos disponíveis. 

O cargo de Coordenador de Jornalismo foi criado pelo Ato da Mesa nº 05, de 27/02/2003, 

com a atribuição de ―auxiliar o Diretor da Secom no planejamento da pauta semanal do sistema 

de notícias da Câmara dos Deputados; coordenar a pauta diária junto às demais Coordenações da 

Secretaria e acompanhar sua execução‖. Rocha (2007, p.26) informa que o diretor da Secom à 

época considerou que ―a necessidade de criação de um órgão que pudesse integrar os veículos já 

era uma demanda latente, reconhecida, principalmente, após a criação da Agência Câmara em 

2000‖. Segundo ele, a Agência foi criada para divulgar, em tempo real, os acontecimentos da 

Câmara dos Deputados: sessões do Plenário, comissões, eventos culturais, manifestações, etc. Por 

isso, os gestores decidiram que, ao invés de ter um corpo próprio de repórteres, a Agência seria a 

receptora do material produzido por repórteres dos outros veículos (TV, Rádio e Jornal). 
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Sem repórteres próprios e dependente da cobertura dos outros veículos da Secom, à 

Agência cabia, de certa forma, a coordenação do trabalho de reportagem das mídias legislativas, 

o que se tornou impossível para a reduzida equipe. Segundo o diretor, a principal motivação para 

a criação da Coordenação de Jornalismo foi ―o fato de cada veículo fazer sua própria pauta e a 

cobertura das notícias de forma desintegrada, não existindo uma orientação editorial que 

norteasse a todos‖ (Rocha, 2007, p.26). O jornalista enfatizou ainda que, antes da criação da 

Coordenação, ―cada veículo estabelecia relação direta (e às vezes pessoal/personalizada) com os 

parlamentares, sem um marco editorial que os orientasse; além do fato de um mesmo assunto 

trazer abordagens conflitantes, por dois ou mais veículos‖ (Rocha, 2007, p.26). 

O Coordenador de Jornalismo concorda com a ideia de articulação como o principal 

objetivo do setor. Segundo ele, o papel da Coordenação é ―articular os recursos humanos, os 

recursos tecnológicos que nós temos na área de comunicação, para que eles possam ser utilizados 

e possam gerar mais notícias para o nosso leitor, ouvinte, telespectador, que é o cidadão que está 

fora da Câmara‖ (depoimento à pesquisadora). Para ele, ―o dever dos veículos de comunicação é 

tentar abranger o máximo possível desse universo‖ amplo de cobertura formado pelos órgãos 

decisórios da Câmara dos Deputados. No total, são 20 comissões permanentes que se reúnem 

semanalmente, além das sessões ordinárias e extraordinárias do Plenário, das comissões especiais 

e das comissões temporárias, como CPIs. 

A atividade da Coordenação ―é um trabalho que requer muita capacidade articulativa e de 

negociação nos veículos, por que a Coordenação não manda nos veículos‖, conforme ressalta o 

coordenador. Apesar das dificuldades, o trabalho é considerado essencial por alguns 

profissionais, ainda que uma total integração entre os veículos seja algo difícil de obter 

integralmente. 

Eu ouço muitas críticas à Coordenação de Jornalismo, que não tem importância, 

que é desnecessário e tal, isso a gente ouve muito. Eu acho fundamental o 

trabalho deles, sabe? A pessoa fala 'Não, mas a gente troca e-mail‘, mas é legal 

você ter alguém que concentre essas informações, que tenha uma visão do que 

está sendo feito e tal, para poder buscar uma cobertura harmônica, integrada 

(depoimento à pesquisadora).  

 
Quer dizer, a gente tem uma linha da Secom como um todo, tem a Coordenação 

de Jornalismo, inclusive, acho que para buscar essa linha comum. Só que são 

públicos diferentes, são mídias bem diferentes, então acaba ocorrendo algum 

distanciamento entre a produção de todos. Tem muitos assuntos que são cobertos 

pela tevê e pela rádio que não nos interessam, que a Agência não vai reproduzir 

(depoimento à pesquisadora).  
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A Coordenação é formada por uma servidora, duas produtoras e duas estagiárias, além do 

coordenador. Somente ele e a servidora são do quadro permanente da Câmara, pois as produtoras 

são terceirizadas. Entre as atividades da Coordenação, está o monitoramento das comissões, com 

a coleta e o repasse aos veículos dos resultados da semana, isto é, a lista de projetos aprovados ou 

rejeitados por cada comissão. Além disso, os profissionais da Coordenação são responsáveis pelo 

contato direto com os secretários das comissões. Isso inclui o esclarecimento de dúvidas, o 

recebimento de documentos e de releases noticiosos sobre as atividades da comissão, como 

reuniões ordinárias, seminários, audiências públicas, etc. 

Segundo o coordenador, o principal momento da rotina semanal do setor é a reunião de 

agenda da semana, feita nas segundas-feiras, às quatro da tarde, com os chefes de reportagem e 

editores-chefe dos quatro veículos: Jornal, Agência, TV e Rádio. Nessa reunião, os profissionais 

discutem o que cada veículo irá cobrir durante a semana, informam aos demais quais serão os 

profissionais responsáveis pela cobertura e discutem como deve ser feita a cobertura. ―O segundo 

momento é o contato diário, porque a pauta é dinâmica, essa agenda da semana que nós temos, 

ela se desdobra em mapas de reportagem, tudo isso é muito dinâmico‖, informa. ―A agenda da 

semana ‗morre‘ na segunda-feira para se transformar nos mapas de reportagem dos respectivos 

dias da semana, e esses mapas são dinâmicos‖, comenta. Isso significa que, apesar da previsão 

semanal da segunda-feira, muita coisa pode mudar durante a semana, com novos eventos 

surgindo e muitas pautas sendo canceladas, seja por falta de profissionais para a cobertura, seja 

por motivos institucionais da própria Câmara – falta de quórum para reuniões é o mais comum.  

Em relação à pauta dos veículos, os profissionais acreditam que eventuais diferenças 

dizem muito mais respeito à linguagem específica de cada mídia do que a critérios mais 

substantivos como interesse público ou importância dos fatos. Para a maioria deles, os princípios 

de cobertura são os mesmos para todos os veículos, mas diferenças práticas nas rotinas ajudam a 

definir o que cada um deles vai enfatizar diariamente.  

Muitas vezes a escolha é feita de acordo com o assunto e com a afinidade do 

veículo com aquele assunto. Os orçamentos, por exemplo, são assuntos mais 

complexos. É mais viável explicar uma matéria orçamentária por um texto 

escrito do que por um texto falado, pela quantidade de números que tem, pela 

complexidade do assunto (depoimento à pesquisadora). 

 

Toda semana existe uma reunião da Coordenação de Jornalismo da Câmara que 

envolve todos os veículos. Você vê sutis diferenças na forma de abordar, na 

forma de cobrir, agora, muitas dessas sutis diferenças mais têm a ver com a 
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quantidade de pessoas que você tem para dispor para a cobertura do que 

propriamente com a missão ou algo que o valha (depoimento à pesquisadora).  

 

Segundo o Coordenador de Jornalismo, ―a Coordenação ajuda e zela por esses princípios 

que regem a comunicação da Câmara, que são os princípios de uma comunicação pública e que 

estão aí discriminados na nossa missão institucional‖. Detalharemos adiante quais são os 

princípios da comunicação da Câmara, definidos no ‗Manual de Redação da Secom‘ e que podem 

ser melhor analisados no Capítulo 3 deste trabalho, quando abordaremos a Cultura Jornalística da 

instituição.  

A Secom também coordena o site Plenarinho (www.plenarinho.gov.br), voltado para o 

público infantil, com informações sobre educação e cidadania. Além dos veículos mencionados, 

diretamente administrados pela Secom, a Câmara mantém um portal (www.camara.gov.br) com 

informações sobre a instituição, as comissões e os parlamentares, além de disponibilizar a íntegra 

dos projetos de leis, licitações, agenda legislativa e informações sobre Orçamento da União. As 

informações divulgadas no portal são distribuídas diretamente pelos órgãos técnicos da Casa, 

como comissões, consultoria legislativa e secretaria-geral da Mesa.  

O número de servidores efetivos
15

, segundo dados fornecidos pela própria Secretaria de 

Comunicação à pesquisadora em setembro de 2009, é de 203 pessoas. A quase totalidade deles, 

especialmente aqueles lotados nos veículos de comunicação, é composta de jornalistas. Existem, 

todavia, profissionais de relações públicas e servidores com outras formações, que atuam nas 

instâncias administrativas da Secom, como o gabinete do Diretor e o Serviço de Administração 

(Serad).  

 

Quadro 1: Número de servidores da Secom/ setembro 2009 

Unidades da Secom Servidores efetivos 

Gabinete 9 

Serad 5 

Jornal 20 

Agência 12 

                                                 

15 Os servidores efetivos são aqueles que fazem parte da carreira do Legislativo, concursados ou que tenham ingressado na 

Câmara até 1988, data de promulgação da Constituição Federal que passou a exigir concurso para ingresso no serviço público. 

http://www.camara.gov.br/
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Divulgação 29 

Rec. Técnicos 17 

Relações Públicas 24 

Rádio 33 

TV Câmara 54 

Total 203 

 

Uma breve análise dos números mostra a importância dos veículos de comunicação do 

Legislativo dentro da estrutura da Secom. Juntos, Jornal, Agência, TV e Rádio têm 119 

servidores concursados, ou 58,62% do total. O braço institucional da Secom, digamos assim, 

constituído pelos setores administrativos e relativos às Relações Públicas, engloba 84 

profissionais, ou 41,38% dos servidores de carreira da Secom.  

O número exato de terceirizados contratados para a Secom não foi informado pela direção 

do órgão, mas a estimativa da Secretaria é de que fossem 250 funcionários em 2009, divididos 

entre as funções técnicas nos veículos (operadores de áudio, editores de vídeo, operadores de 

câmera, locutores, produtores jornalísticos, etc.), seção de fotografia, atendimento ao cidadão, 

relações públicas e tarefas administrativas. Na área técnica da TV, por exemplo, são 148 

colaboradores em 20 diferentes funções. 12 deles são servidores administrativos e de logística; 31 

são da cinegrafia; 87 dos estúdios e das íntegras; 16 na edição de imagens e videografismo; e dois 

na manutenção. 

A partir de algumas informações secundárias fornecidas por servidores dos diferentes 

setores, é possível concluir que o número de terceirizados fornecido pela Diretoria da Secom está 

subestimado. Segundo um dos gestores da Rádio, no final de 2008 os funcionários terceirizados 

da emissora somavam 76, número confirmado por outros servidores da emissora em 2010. Já a 

TV Câmara, em outubro de 2009, tinha 188 funcionários nessa condição de emprego, segundo 

informações de uma terceirizada que estava organizando uma assembleia entre os colegas para 

discutir questões trabalhistas. Somente nos dois veículos, portanto, teríamos 264 empregados 

terceirizados. A Escrita, com uma equipe bem menor, teria apenas cinco terceirizados. A 

Coordenação de Relações Públicas (Corep), responsável pelo atendimento ao Cidadão e pelas 

visitas ao prédio do Congresso teria, no início de 2010, outros 60 terceirizados, enquanto a 
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Coordenação de Divulgação Institucional (Cordi), responsável por publicidade e divulgação de 

atividades da Câmara, mais 40 funcionários nessa condição. Apesar dos números serem 

aproximados, a diferença é razoável: 119 terceirizados a mais do que a estimativa oficial, 

totalizando 369 profissionais. 

Os terceirizados da Secom estão concentrados na Rádio e na TV, pois os 264 terceirizados 

dos dois veículos correspondem a 71,54% dos profissionais contratados nessa modalidade. Há 

também uma participação expressiva na Corep, pois o setor inclui tarefas que exigem uma série 

de profissionais com atribuições bastante específicas, não encontráveis entre os servidores de 

carreira da Câmara, tais como atendentes de telemarketing. De qualquer forma, com a exceção do 

Setor de Atendimento ao Cidadão, que faz parte da Coordenação de Relações Públicas, a maior 

parte dos funcionários terceirizados está lotado nos veículos de comunicação. 

Os números mostram que a maior estrutura dentro da Secom é a TV Câmara. Além de ter 

quase 250 funcionários, entre servidores e terceirizados, a emissora é o veículo que custa mais 

caro, por conta da complexidade dos equipamentos para captação de imagens e transmissão delas. 

Apesar dos custos relativamente altos, a Secom não é a principal despesa da Câmara dos 

Deputados. Do orçamento total de R$ 3,28 bilhões da Câmara para 2010, há uma dotação de R$ 

61,32 milhões para a Secom, o que representa 1,87% do orçamento total da Casa. Desse valor, 

quase a metade, R$ 29,8 milhões, serão investidos em locação de mão-de-obra, isto é, o 

pagamento dos funcionários terceirizados. E pelo menos outros R$ 2,8 milhões vão para a 

compra de equipamentos, enquanto R$ 230 mil serão gastos em ações de informática, que 

incluem a manutenção de equipamentos de computação e softwares. Também estão previstos R$ 

100 mil para implantação do canal de televisão internacional.  

Segundo estimativas dos próprios servidores da TV Câmara, o orçamento anual da TV 

Câmara é de aproximadamente R$ 40 milhões. Já o Jornal, no outro extremo, tem uma estrutura 

bem mais enxuta, com oito servidores exclusivos, vinte compartilhados com a Agência (equipe 

da reportagem) e apenas cinco terceirizados, e gastos anuais bem menos relevantes com a 

impressão do periódico. Com as quatro edições diárias de oito páginas e tiragem de cinco mil 

exemplares e a edição semanal de 12 páginas e 17 mil exemplares, o Jornal da Câmara tem um 

custo unitário de R$ 0,27 por exemplar durante a semana e de R$ 0,34 nas edições semanais. O 

que significa um gasto diário de R$ 1.303,35 e na edição semanal de R$ 5.714,62. Anualmente, 
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uma despesa aproximada de R$ 600 mil somente com a impressão, sem contar os gastos com 

envio por correio da edição semanal. 

A organização do orçamento da Câmara torna difícil o cálculo das despesas de cada 

veículo, pois as rubricas são divididas por contratos, e não entre os veículos ou diferentes setores 

da Secom. É importante lembrar que a despesa com os servidores de carreira, concursados, não 

entra neste cálculo, pois o gasto da instituição com esses empregados é incluído nas despesas 

com o processo legislativo. Dessa forma, é muito difícil saber com total exatidão o quanto custa 

cada um dos veículos. Mesmo assim, os números gerais servem para dar uma ideia do quanto a 

instituição investe nas ações de comunicação e do tamanho da TV em relação aos demais 

veículos. 

Em relação à estrutura física, os únicos veículos que funcionam no mesmo espaço são a 

Agência Câmara e o Jornal da Câmara. Por conta do aproveitamento dos textos produzidos para o 

Jornal, desde o seu começo a Agência instalou sua redação ao lado do Jornal, no 15º andar do 

Anexo I da Câmara dos Deputados. Para os demais servidores da Secom, que trabalham em 

outros prédios da Câmara, a localização é invejada, especialmente por conta da vista privilegiada 

de Brasília.  

Inicialmente separados em salas contíguas, Agência e Jornal foram quase integrados em 

2006, quando a equipe de reportagem dos dois veículos passou a ser comum. Naquele momento, 

somente os editores da Agência ficaram na sala reservada a eles, com os editores e diagramadores 

do Jornal no outro extremo da redação e os repórteres no meio. Em 2008, novamente houve uma 

troca na disposição da equipe e os editores do Jornal foram realocados ao lado da sala da 

Agência, para que ficassem mais próximos dos editores do outro veículo. Em certa medida, 

também o trabalho dos editores começou a ser aproveitado em ambas as mídias. Por isso, a 

proximidade entre as equipes de edição dos dois veículos se tornou uma necessidade para facilitar 

o contato e o trabalho. 

Em fevereiro de 2010, mais uma grande modificação no espaço físico da redação da 

Escrita mostrou o quanto as rotinas e a estrutura dos veículos vêm sendo alteradas ao longo do 

tempo. Com a nova página da Agência no ar desde novembro de 2009 e a expectativa de criação 

do Portal de Notícias da Câmara, com um trabalho multimídia das notícias produzidas pelos 

quatro veículos, as redações de Jornal e Agência foram finalmente integradas. Editores passaram 

a dividir a mesma sala com o pessoal da Coordenação de Jornalismo, uma vez que a integração 
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entre o material produzido pelos veículos será uma necessidade ainda maior no novo portal. 

Dessa forma, os repórteres foram deslocados para a sala do canto, onde antes ficava a Agência. 

Localizado entre os repórteres e os editores, o pessoal da diagramação continua trabalhando no 

veículo impresso. 

A TV Câmara, por sua vez, sempre esteve localizada no edifício principal da Câmara dos 

Deputados, mas, em princípio, a pequena redação ficava espremida entre as ilhas de edição no 

subsolo do prédio. A localização mais próxima do Plenário é uma necessidade para quem precisa 

chegar com rapidez aos locais dos fatos carregando grande quantidade de equipamentos. Dessa 

forma, as exigências do trabalho em televisão naturalmente posicionaram a emissora mais perto 

do Plenário. É de se notar que também a sala da Fotografia fica próxima à TV e, 

consequentemente, próxima também do Plenário. 

Em novembro de 2006, depois de três anos de projeto e execução, a nova redação da 

emissora ficou pronta. Localizada sob o Plenário, ao lado da Chapelaria da Câmara, custou R$ 

2,29 milhões. Segundo informações divulgadas à época da inauguração pela própria Secom, ―as 

instalações têm 410 m² e reúnem em um único complexo a redação; estúdio; ilhas de edição; e 

espaço destinado à área administrativa e aos núcleos de produção‖. Um auditório, que serve de 

estúdio para gravação de programas, fica ao lado da redação. Uma parede de vidro permite que as 

pessoas que caminham pelo corredor vejam a atividade dos jornalistas e a transmissão do 

telejornal Câmara Hoje, diariamente às 21 horas. 

Apesar da recente reforma, as reclamações sobre o ambiente da TV são constantes. Em 

fevereiro de 2010, depois de uma minirreforma para instalação de lâmpadas mais potentes dentro 

da redação, muitos funcionários reclamaram publicamente na lista de discussão da emissora sobre 

a falta de lugares para todos, da falta de iluminação adequada, dos constantes problemas de saúde 

causados pelo ar-condicionado regulado para refrigerar um ambiente cheio de equipamentos. 

Exemplos das reclamações podem ser encontrados nos seguintes trechos das mensagens trocadas 

pela equipe em fevereiro de 2010: 

O custo-benefício da redação cenográfica é alto demais, e o resultado, nem tão 

grande assim que justifique o desgaste. Temos problemas sérios de locomoção - 

o grande S é um entrave ao trânsito de pessoas na redação. Não podemos colocar 

um quadro de avisos em parte alguma porque suja o visual. Temos de enfrentar 

diariamente os testes de luz. Luz que pode de repente avermelhar tudo, como no 

Núcleo de Programas, onde fica, praticamente, impossível trabalhar naquela 

espécie de estufa que se forma quando é ligada a iluminação vermelha. Sem 

falar nas dificuldades de iluminação nas bancadas (aquelas luzinhas que são um 
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risco à segurança porque podem causar um incêndio, se esquecidas ligadas 

próximas a um monitor). Faltam computadores. 

Nossa reflexão é sobre o quanto essa redação cenográfica artificial nos 

atrapalha: falta de espaço, mesas desconfortáveis, poucos computadores... Minha 

solução, que, aliás, já cansei de falar, é fecharmos para balanço e fazermos uma 

reforma de verdade. Tiramos o "S" da nossa redação cenográfica (sem 

profundidade, sem desnível, ou seja, artificial), colocamos baias suficientes para 

todos. E o jornal volta para o estúdio. Acho que o cenário do Câmara Hoje é um 

dos melhores da TV, mas tem problema de iluminação, profundidade, custo de 

manutenção e custo humano para nós que não temos aonde sentar e trabalhar. 

Mas, voltando à realidade: tudo muito utópico. Nada disso irá acontecer. 

Reconheço. É só para desabafar!! 

 

A estrutura física da Rádio Câmara tampouco é elogiada por seus funcionários. 

Localizada no subsolo do Anexo IV, a Rádio é composta de uma sala maior, onde fica a redação, 

isto é, o espaço destinado às mesas de repórteres e editores. Num corredor ao lado da redação, 

quatro estúdios de gravação e dois estúdios para transmissão ao vivo, uma copa e a sala dos 

diretores somam-se à sala da Voz do Brasil, onde ficam os profissionais encarregados do 

programa. Uma sala localizada no mesmo corredor da redação guarda o acervo da programação. 

Além de reclamarem da falta de janelas do ambiente, do pouco espaço para tantos 

profissionais, da falta de banheiros e das condições de higiene deficientes (em 2008, vários 

escorpiões foram encontrados na redação ou no corredor de acesso a ela) os jornalistas da Rádio 

reclamam da distância da emissora em relação ao Plenário ou às salas das comissões, onde 

usualmente trabalham os repórteres. A distância é ainda maior do que a da redação da Escrita, 

mas os repórteres da Agência e do Jornal têm uma desvantagem: precisam enfrentar as filas e a 

demora nos elevadores para chegarem aos locais de suas pautas. De qualquer forma, uma 

reclamação é constante em todos os ambientes: faltam mesas, cadeiras e computadores para todos 

os profissionais. Ainda que na TV a situação seja mais flagrante, nos outros veículos a troca de 

turnos é sempre precedida pela espera do profissional que chega para que o profissional que sai 

desocupe o lugar que ambos dividem. 

Depois deste breve panorama sobre a estrutura física e organizacional dos veículos de 

comunicação da Câmara dos Deputados, objeto de estudo deste trabalho, delimitaremos os 

objetivos e a metodologia escolhida para alcançá-los no desenvolvimento de nossa argumentação. 

 

1.4 Objetivos do estudo 
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O estudo tem como objetivo central compreender o funcionamento dos veículos de 

comunicação da Câmara dos Deputados na articulação de três lógicas operativas distintas: 

política, jornalística e institucional. O foco está, portanto, nas relações entre jornalismo e política 

explícitas nos veículos de comunicação mantidos pela Câmara dos Deputados, uma instituição 

política pública. Também interessa analisar o discurso dos atores sociais sobre suas próprias 

práticas. Quais são os objetivos desses veículos, segundo os atores sociais? Os diferentes atores 

envolvidos no processo concordam com as funções exercidas pelos veículos? Tais mídias são 

úteis à cidadania, do ponto de vista conceitual expresso pelos atores sociais, ou não?  

Alguns objetivos específicos devem auxiliar a realização da meta principal. São eles: 

- Definir, de forma geral, quem são os atores institucionais do processo da comunicação 

pública nos veículos legislativos - (1) as fontes de informação dos veículos; e (2) os jornalistas 

que participam da produção – e qual o papel deles na definição das estratégias de comunicação e 

dos critérios de noticiabilidade adotadas nos veículos;  

- Compreender e analisar os critérios jornalísticos adotados nos veículos – que geram um 

perfil típico, ou oficial, dos conteúdos veiculados e dos públicos a serem atingidos. 

- Verificar em que medida os critérios de seleção e edição das notícias – a noticiabilidade 

– são influenciados por fatores políticos e institucionais; 

- Estabelecer categorias de análise para compreensão das relações e interferências mútuas 

entre os campos jornalístico e político. 

 

1.5 Aproximação do objeto: etnografia da produção 

Depois da breve apresentação do objeto deste estudo, é preciso detalhar como ele será 

abordado metodologicamente para o alcance dos objetivos desenhados. A fim de compreender o 

funcionamento dos veículos de comunicação mantidos pela Câmara dos Deputados, realizamos 

uma pesquisa de cunho etnográfico sobre as condições de produção jornalística dessas mídias. 

Não há pretensão, neste estudo, de realizar uma pesquisa antropológica, mas o referencial da 

etnografia pode auxiliar na tarefa proposta, uma vez que permite o acesso do pesquisador a dados 

que dificilmente poderiam ser obtidos por meio de pesquisas quantitativas.  

A observação de rotinas de produção jornalística permite a construção de uma 

compreensão detalhada do processamento das informações e das relações sociais que interferem 

na produção noticiosa. Por meio do acompanhamento da produção, é possível analisar como os 
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atores sociais se comportam durante o processo e presenciar as relações que se estabelecem entre 

os campos midiático e político. Concordamos com Neveu ao afirmar que a ―atenção às interações 

rotineiras das redações ou às relações com as fontes constitui um dos meios mais fecundos de 

compreender as realidades do trabalho jornalístico‖ (2006, p.75). 

Para este trabalho, uma das questões essenciais é, exatamente, a compreensão dessas 

relações mútuas entre mídia e política num ambiente institucional permeado pelos dois campos. 

Além disso, é importante para os objetivos dessa pesquisa verificar como as práticas sociais são 

justificadas por um discurso normativo dos próprios atores. Interessa, sob essa perspectiva, saber 

o que falam os atores sobre a própria atividade e como os conceitos expressos por eles se 

relacionam ao arcabouço conceitual de algumas teorias políticas contemporâneas.  

As escolhas metodológicas, portanto, devem-se ao fato de que as questões teóricas que me 

interessam não podem ser corretamente identificadas por meio de questionários padronizados 

(Camargo, 1984, p. 9). Como ressalta Camargo em relação às ―histórias de vida‖, nosso objetivo 

é ―compreender a cultura ‗do lado de dentro‘‖ (1984, p. 9) e analisar o discurso de justificação 

que os atores produzem sobre sua própria prática social.  

A técnica da observação-participante, base da pesquisa etnográfica, já é conhecida de 

sociólogos e antropólogos interessados no funcionamento de veículos jornalísticos há, pelo 

menos, 30 anos (Tuchman, 1983; Breed, 1993.). Por meio desta técnica, o pesquisador atua como 

profissional nas organizações jornalísticas e apreende a Sociologia do Newsmaking, isto é, 

penetra na cultura profissional da atividade de produção noticiosa, incorpora os valores e 

vivencia os rituais profissionais, além de estar submetido às relações hierárquicas típicas da 

instituição. 

A escolha da metodologia foi facilitada pela minha condição de servidora de carreira da 

Câmara dos Deputados. Como jornalista concursada dos veículos, pude aproveitar a minha 

própria atividade profissional como oportunidade privilegiada de observação. Entretanto, repórter 

da Agência e do Jornal da Câmara
16

, desde 2005, tive que trocar de veículo para conseguir 

observar a totalidade do processo nas quatro mídias mantidas pela Câmara. Dessa forma, passei 

cinco meses – de agosto a dezembro de 2008 – trabalhando como repórter da Rádio Câmara e 

                                                 

16 Desde 2006 a estrutura de reportagem da Agência e do Jornal da Câmara é a mesma, ainda que as equipes de edição sejam 

diferentes. O setor é denominado de ―Imprensa Escrita‖. 
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mais sete meses – de maio a novembro de 2010 – trabalhando como pauteira e editora de texto na 

TV Câmara. 

Inicialmente, algumas categorias desenhadas para esta pesquisa foram: pluralidade de 

fontes, pluralidade de assuntos, pluralidade de opiniões, utilidade da informação, correção da 

informação, credibilidade da informação, respeito aos valores democráticos, didatismo de 

apresentação. Durante a coleta dos dados, contudo, percebemos que tais categorias diziam 

respeito muito mais a um ideal normativo da comunicação pública – conforme a definição de 

alguns autores – do que a uma prática percebida nos veículos. Por esse motivo, a revisão e a 

reconstrução teórico-metodológica das categorias indicativas foi uma tarefa permanente. Nada 

mais que eixos para interrogação do objeto, tais categorias foram confrontadas com a análise 

cotidiana das práticas e reformuladas ao longo do estudo. 

Mais ou menos na metade da pesquisa empírica, começamos a estruturar a observação a 

partir de dicotomias encontradas na prática e no discurso dos atores sociais. Muitas relações 

conflituosas se destacaram no ambiente dos veículos de comunicação da Câmara, tais como a 

tensão entre o paradigma da imprensa comercial e as regras normativas de uma comunicação 

pública; a tensão entre os funcionários políticos e os funcionários técnicos, integrantes da 

burocracia; a tensão entre a complexidade da política e a simplificação do jornalismo; etc. O que, 

inicialmente, eram dicotomias entre diferentes elementos da atividade dos veículos 

transformaram-se em aspectos para a identificação de três culturas distintas que inferem na 

produção de informação dos veículos. Apesar de diferenciadas, tais culturas se manifestam 

misturadas na prática cotidiana e estruturam os três capítulos de análise deste trabalho: a Cultura 

Política (Capítulo 2), a Cultura Profissional Jornalística (Capítulo 3) e a Cultura Institucional 

(Capítulo 4).  

Como destacam Dean, Eichhorn e Dean, o problema, os critérios de classificação dos 

eventos observados e as categorias criadas podem ser revisadas ao longo da observação 

participante (1969, p.22), a partir dos dados que vão sendo incorporados pelo pesquisador. Além 

disso, a percepção das informações relevantes também vai mudando durante o processo, que 

combina de forma dialética a coleta, a análise e a criação de hipóteses sobre a realidade empírica 

observada. Por isso, alguns autores ressaltam que o pesquisador, no caso da observação 

participante, não entra no campo com hipóteses prévias ou um desenho pré-determinado da 

pesquisa (Strauss et al., 1969, p.25). Em meu caso, posso afirmar que o período de observação 
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geral do campo foi realmente determinante para o vislumbre e a definição de hipóteses sobre as 

categorias utilizadas para sistematizar a observação do processo. Entretanto, somente depois da 

coleta e sistematização dos dados é que as categorias que estruturam a análise começaram a ser 

desenhadas em definitivo.  

A revisão e avaliação dessas categorias foi constante ao longo de toda a pesquisa 

empírica, conduzida entre janeiro de 2007 e novembro de 2009. Para isso, foram essenciais 

algumas técnicas de coleta de dados típicas da pesquisa etnográfica: a escrita periódica, durante 

todo o período, de um diário de campo; a coleta não-sistemática de documentos relacionados às 

discussões internas sobre o trabalho, como mensagens eletrônicas trocadas entre gestores e 

profissionais, orientações por escrito, resumo e atas de reuniões; e as entrevistas com os 

produtores, isto é, com os profissionais e gestores que atuam nos veículos.  

O fato de ser concursada e não deter nenhum cargo de confiança contribuiu para 

minimizar o viés decorrente de pressões hierárquicas na pesquisa. Não houve o perigo, por 

exemplo, da perda de um cargo ou de gratificações por conta das observações ou 

questionamentos que fiz sobre a atividade profissional. Além disso, o fato de não ser gestora, ou 

seja, não ter responsabilidade pelas orientações do trabalho, me deixou mais livre para criticar e 

questionar as decisões tomadas pela equipe. Entretanto, provocou uma série de outros efeitos 

colaterais que não eram esperados.  

Apesar da relativa facilidade de acesso ao campo, o fato de ser jornalista concursada da 

Secom criou uma série de outros constrangimentos. Como Morley e Stone ressaltam, no método 

etnográfico o pesquisador é um participante ativo no processo de investigação e, por isso, é 

preciso tomar cuidado extra com a reflexividade para evitar a parcialidade (1993, p.187). Neste 

estudo, a problematização do papel do observador foi ainda mais aguda, uma vez que sou uma 

integrante nativa da comunidade que observei.  

A naturalização das práticas e justificativas dadas pelos atores para a atividade cotidiana é 

um dos perigos que corre o pesquisador em tal posição. Não posso negar que a ―visão de 

jornalista‖ condicionou boa parte da observação, como seria de se esperar. Em relação às 

dificuldades de observação do cotidiano, Gilberto Velho (1984) destaca a diferença entre a 

distância social e a distância psicológica do pesquisador em relação aos fenômenos que observa. 

Um problema adicional, portanto, pode ser o grau de familiaridade com o objeto, o que pode se 

tornar um impedimento ao conhecimento se a posição do observador não for relativizada e objeto 
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de reflexão sistemática (Velho, 1984, p.128). Somente com a reflexividade constante é possível 

evitar o conhecimento comprometido pelos hábitos, pela rotina e pelos estereótipos criados nela.  

Acredito que esse viés foi minimizado, ainda que não completamente excluído, pela troca 

de veículos durante o período da pesquisa, pois esse processo implicou, para a pesquisadora, não 

apenas a mudança de rotinas diárias de trabalho e de ambiente físico, mas também a troca de 

experiências com diferentes grupos dentro da Secom. A mudança de ambiente de trabalho, por si 

só, ampliou a minha compreensão sobre os fenômenos cotidianamente presenciados. Além disso, 

a comparação entre as realidades específicas de cada redação ajudou no reconhecimento das 

diferenças e similaridades entre elas, auxiliando o processo de ―estranhamento do familiar‖, 

conforme ressalta Gilberto Velho: 

O processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos capazes de 

confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e 

interpretações existentes a respeito de fatos, situações. O estudo de conflitos, 

disputas, acusações, momentos de descontinuidade em geral é particularmente 

útil, pois, ao se focalizarem situações de drama social, podem-se registrar os 

contornos de diferentes grupos, ideologias, interesses, subculturas, etc., 

permitindo remapeamentos da sociedade (Velho, 1984, pp.131-132). 

 

O início de cada período na Rádio e na TV foi cercado de ansiedade e expectativa, além 

de marcar o estabelecimento de novas relações pessoais e de trabalho que também influenciaram 

na percepção da estrutura e rotinas dos veículos. De certa forma, a escrita do Diário de Bordo foi 

uma estratégia para descarregar a ansiedade, além de ser um exercício de reflexão sobre a 

realidade e um instrumento de coleta de dados. 

A ida para a TV Câmara foi especialmente difícil, do ponto de vista profissional e pessoal. 

Com pouca experiência em televisão, enfrentei grande resistência da equipe. Conhecia poucas 

pessoas da TV e, logo ao chegar, fui identificada como ―amiga do chefe‖ por ter trabalhado 

anteriormente na escrita com o diretor da emissora à época, o que dificultou o contato com 

muitos profissionais da emissora, especialmente aqueles que detinham cargos de nível 

hierárquico superior. Na Rádio isso não aconteceu, pelo menos não tão explicitamente, por conta 

do contato anterior com os repórteres e com os próprios editores. A integração do trabalho da 

Agência com a emissora – os repórteres da Agência, desde 2007, gravam matérias para a Rádio 

Câmara também – permitiu que eu conhecesse a equipe antes de passar um tempo por lá. 

Obviamente, a própria situação de pesquisa ajudou a construir constrangimentos para a 

relação cotidiana com colegas e chefes, além dos naturais desafios no estabelecimento de laços 
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sociais em grupos aos quais não pertencemos. Em grande medida, o fato de estar pesquisando a 

atividade cotidiana do grupo predispõe a confrontos e desconfiança por parte dos demais 

profissionais. Sem ter como esconder a minha condição de pesquisadora – por motivos práticos e 

também éticos – fiquei numa desconfortável posição de ―espiã‖ ou ―intrusa‖ em muitos 

momentos. Logicamente, nem todos os colegas se davam conta disso e não durante todo o tempo 

da pesquisa, mas em situações de conflito profissional no dia-a-dia, parece que a minha condição 

de etnógrafa era ressaltada para o restante da equipe, especialmente para os colegas 

hierarquicamente superiores. 

Essa percepção foi reforçada por brincadeiras feitas por colegas e comentários meus sobre 

determinadas situações, narradas no próprio Diário de Bordo, instrumento metodológico para 

coleta dos dados desta pesquisa. Seguem-se alguns trechos que exemplificam algumas situações e 

os sentimentos que suscitaram na pesquisadora e na equipe: 

Antes dos dois colegas irem embora, [fulano] brincou que eu estava 

―esquadrinhando‖ o trabalho deles todos, que eu iria escrever sobre eles e depois 

teria que ficar quatro anos de licença. ―Ou eu vou pro SIA, ou pro 0800‖, 

brinquei de volta. 

 

Neste momento, escrevendo sobre isso, me sinto a própria pesquisadora nórdica 

no meio da tribo de aborígenes australianos. É como se eles me olhassem e 

dissessem: ―quem é esta pessoa que veio aqui nos julgar e avaliar nosso 

comportamento e se porta desse jeito tão estranho?‖. Horrível. 

 

Estou de passagem, e esse estar de passagem faz toda a diferença. Porque você 

fica meio de lado, não quer se intrometer muito, não quer propor coisas novas 

para a equipe. Enfim, é algo meio estranho: como estar e não estar, ao mesmo 

tempo. 

 

Ao longo da pesquisa, nas diversas situações cotidianas, fui identificada pelos atores do 

campo de formas diferentes: colega, amiga, invasora, espiã, porta-voz, psicóloga. Essa atribuição 

de identidades variadas, por várias vezes, interferiu na observação do objeto, condicionando o 

próprio processo de pesquisa e o andamento das entrevistas. Como mostram alguns trechos do 

Diário de Bordo. 

Em relação às entrevistas com meus colegas, eles estão falando mais do que eu 

esperava. Interessante é que os dois colegas repórteres com quem eu falei hoje 

tiveram a mesma atitude. Ficaram meio receosos durante a gravação, mas 

soltaram o verbo quando eu desliguei o gravador. Foi como se estivessem 

desabafando comigo em off. [Fulano] foi mais explícito, disse que se eu 

colocasse a parte final de sua entrevista no trabalho todos saberiam que foi ele 

quem falou aquelas coisas. 
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Hoje a piada ficou por conta do [fulano]. Ele me viu saindo do estúdio com a 

[beltrana] e adivinhou: ―Ah, hoje é com ela a sessão?‖, brincou. Depois disse 

que estavam todos fazendo ―sessão de análise grátis‖ comigo. A colega riu e 

concordou, e eles ficaram brincando que eu vou ficar ouvindo as lamentações de 

todo mundo enquanto estiver fazendo o meu trabalho. 

 

O exercício cotidiano de estranhamento praticado por meio da escrita e da recuperação 

dos fatos, opiniões e sentimentos no Diário de Bordo foi uma das tarefas mais desgastantes da 

etapa empírica do trabalho. A cada capítulo do Diário, a tarefa de descolamento da cultura 

profissional para sua observação crítica consumia energia e tempo. Um exercício do qual, ao 

longo da pesquisa, fui tomando uma consciência gradativa.  

 

De qualquer forma, a atitude dos colegas repórteres mostra a minha identidade 

perante o grupo: sou uma repórter. Portanto, eles podem me fazer confidências, 

manter conversas informais porque, de certa forma, eu estou na mesma posição 

deles. Já os gestores falam comigo abertamente durante a entrevista, porque não 

dividirão comigo confidências que possam fazer com seus próprios pares. O que 

falam para mim com o gravador ligado é o mesmo que falariam com o gravador 

desligado. Mais ou menos como uma versão oficial do que pensam, ou seja, uma 

versão autorizada. 

 

O [fulano] foi mais enfático, e disse ter ―muita esperança‖ no meu trabalho, 

esperança de que eu aponte soluções para os problemas vivenciados na Câmara. 

Eu ri e disse que isso seria difícil. Mas acho que a [beltrana] também acredita 

que eu posso ser, de alguma forma, porta-voz das reivindicações coletivas do 

grupo dos repórteres. Várias vezes, ao comentar alguma coisa na redação, ela 

disse a mim que eu colocasse aquilo na minha tese. E chegou a comentar, um dia 

desses, que eu devia definir na minha tese o tipo de critério que os veículos 

deveriam adotar. Mais ou menos na linha do [sicrano] ao pedir que eu defina na 

minha tese um tipo de comunicação ―ideal‖ para a Câmara. 

 

A minha identificação com o grupo dos repórteres foi flagrante em vários momentos da 

pesquisa, como não poderia deixar de ser. Além de naturais laços de solidariedade com o grupo, 

expressos pelos colegas ao realizarem confidências e acreditarem na posição de ―porta-voz‖ da 

pesquisadora, essa condição foi ressaltada por alguns superiores, inclusive durante as entrevistas. 

Além de ser vista como repórter por meus colegas, a minha própria visão do processo foi 

condicionada por essa posição hierarquicamente inferior na estrutura da redação jornalística e na 

organização burocrática dos veículos da Câmara, portanto. A consequência óbvia é que, por um 

lado, minha condição profissional facilitou o acesso ao campo, mas por outro, dificultou meu 

acesso aos bastidores das decisões de poder institucional.  
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A estratégia das entrevistas em profundidade com os gestores e a análise do material 

produzido pela própria Secom durante a realização de seu planejamento estratégico foram as 

formas encontradas de minimizar essa limitação. Mesmo assim, essa dificuldade não foi 

totalmente contornada e pode, em várias etapas do trabalho, condicionar algumas das 

interpretações dos fatos e conclusões. 

É difícil saber, e meu pouco acesso aos dados das chefias torna a tarefa quase 

uma mera especulação, baseada apenas na ineficiência da ―Rádio Corredor‖. 

Nada muito útil para um estudo acadêmico. Mas, é uma das contingências do 

trabalho e do ponto de vista desta observadora, que não é gestora, mas uma mera 

executora das atividades. A elucidação desta questão por meio de conversas 

talvez não seja possível, tampouco por meio de entrevistas com os gestores. 

Mas, quem sabe, ao apelar para que eles revisem o passado, não surjam versões 

interessantes para explicar tais mudanças?  

 

Como afirma Newcomb, as entrevistas proporcionam a visão das múltiplas perspectivas 

sobre os dados e temas relacionados com a prática (1993, p.127). Por isso, além de nos ajudarem 

a reconstruir a história dos veículos, as informações fornecidas oralmente pelos produtores 

colaboram para a identificação dos pressupostos ideológicos que norteiam a ação jornalística e a 

leitura dos conteúdos por ela expressos. E, principalmente, jogam luzes sobre decisões das  quais 

a pesquisadora não teve conhecimento, por sua posição hierárquica na estrutura dos veículos. 

Outro aspecto interessante diz respeito à qualidade dos informantes que foram 

mobilizados nessa pesquisa. Nossos informantes são jornalistas, ―acostumados a dialogar e a se 

expor ao julgamento público, o que os leva a desenvolver espontaneamente a reflexão oral 

articulada sobre suas próprias vidas e experiências‖ (Camargo, 1984, p.13). Em nossa pesquisa, 

portanto, a seleção das fontes para o estudo etnográfico depende de uma categoria especial de 

indivíduo: ―aquele que quer falar‖ (Camargo, 1984, p.14).  

Se isso traz complicações para o pesquisador, que precisa ampliar o cuidado na 

elaboração das entrevistas de modo a não deixar o informante direcionar por conta própria o 

processo e esconder dados que são relevantes, também pode ser uma vantagem estratégica. A 

disponibilidade dos informantes e o desejo de participação deles, com certeza, facilita o trabalho 

do pesquisador, uma vez que demanda menor esforço motivacional para o diálogo. 

Foram entrevistados 43 profissionais da Secom, assim divididos: 11 da Imprensa Escrita 

(Agência e Jornal da Câmara), 14 da Rádio Câmara, 15 da TV Câmara e três gestores que não 

trabalham diretamente em nenhum dos veículos. As entrevistas foram todas gravadas e 

transcritas, totalizando 2114 minutos de gravação (mais de 35 horas e 20 minutos), numa média 
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de 49 minutos por entrevista. As entrevistas com os profissionais da Rádio e da Escrita foram 

realizadas entre os meses de novembro de 2008 e março de 2009, enquanto os profissionais da 

TV e os gestores de outros órgãos foram ouvidos no mês de dezembro de 2009. 

A escolha dos informantes não seguiu uma amostragem aleatória, mas, ao contrário, focou 

profissionais com algum tipo de poder nas etapas da produção jornalística, pelo menos no caso 

dos gestores. Os gestores são aqueles profissionais que, além de deterem uma Função 

Comissionada, exercem alguma tarefa de coordenação, gerência ou supervisão. Entre os 

servidores que não são gestores – repórteres ou editores, em sua totalidade – foi feito um sorteio, 

porque esses constituem a maioria dos trabalhadores dos veículos e seria impossível, nos limites 

deste trabalho, entrevistar a todos. 

O roteiro básico das perguntas foi o mesmo para todos os entrevistados, mas em alguns 

casos foram necessárias outras questões específicas sobre aspectos da atividade melhor 

observados pelos informantes. Em algumas entrevistas, especialmente com gestores, o roteiro foi 

mais livre. Em parte por conta da especificidade das tarefas desempenhadas por eles, em parte 

por causa de um posicionamento hierárquico implícito que fazia com que tais gestores 

abordassem pontos não delineados pela pesquisadora para os demais informantes.  

Em relação às entrevistas, aliás, minhas expectativas foram superadas. Durante o desenho 

das perguntas, receosa de que os profissionais evitariam menções diretas ao fator político e às 

tensões com o campo jornalístico, estruturei as perguntas numa ordem que iniciava com 

questionamentos sobre a vida profissional de cada um e, depois do estabelecimento da confiança 

entre pesquisador e entrevistado, seguia para a abordagem das questões essenciais da pesquisa. 

Para minha surpresa, contudo, vários entrevistados mencionavam os aspectos que me 

interessavam antes mesmo de serem questionados a respeito (Anexo I).  

Talvez nesse ponto, a identificação da pesquisadora como colega de trabalho e o razoável 

conhecimento que muitos detinham das condições da pesquisa tenha ampliado a confiança e 

estimulado os entrevistados a falaram sobre essas questões. Em muitos casos, também 

identifiquei uma certa ansiedade dos profissionais em abordar as pressões políticas na conversa, 

como se o trabalho de pesquisa não pudesse tematizar nenhum outro aspecto ou questão. Alguns 

informantes chegaram a verbalizar que desejavam ter na pesquisadora uma porta-voz de suas 

críticas e angústias em relação ao fator político e de suas interferências na produção jornalística 
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dos veículos da Câmara. Geralmente, tais observações partiram de profissionais que estão há 

menos tempo no serviço público e que não detinham cargos de gestão na época das entrevistas. 

A escolha da observação participante para coletar os dados referentes aos veículos 

específicos e ver como essas relações se dão na prática é, portanto, facilitada e, ao mesmo tempo, 

dificultada pelo fato de eu trabalhar no ambiente que analiso. Algumas questões importantes na 

definição da metodologia são: o acesso aos dados, o conhecimento específico dos assuntos 

técnicos, profissionais e organizacionais e uma atenção ao timing de produção da empresa que se 

vai analisar (Newcomb, 1993, p.125).  

Na análise, acredito que as três questões foram resolvidas satisfatoriamente: o acesso aos 

dados e o conhecimento requerido foi facilitado por ser servidora da Casa. Também o terceiro 

aspecto – o timing da produção, relacionado com o conhecimento da atividade e dos 

procedimentos, pois implica saber quais são os ritmos da produção, para centrar a análise nos 

períodos mais produtivos – foi solucionado a contento. Como afirma Newcomb, o pesquisador 

bem informado tem vantagens na observação, que não fica tão restrita às informações e 

explicações fornecidas pelos produtores (1993, p.126). Para o autor, a força do método está 

enraizada na efetiva observação do processo ―sobre o terreno‖. 

Para a maioria dos autores, a principal desvantagem do método da observação participante 

é exatamente a dificuldade ou o acesso limitado aos dados, já que a observação está limitada à 

duração do acesso do investigador ao campo (Newcomb, 1993, p.126). Além disso, fatores como 

a subjetividade, falta de espontaneidade, extrema individualização e a reatividade dos observados 

ao pesquisador também podem interferir nos resultados (Argilaga, 1995, p.83). 

Sem deixar de considerar todos os aspectos práticos da realização da pesquisa, este estudo 

segue o objetivo principal da etnografia: aprender as regras da cultura das pessoas estudadas e 

aprender a interpretar os acontecimentos e as ações a partir dessas regras (Morley; Stone, 1993, 

p.187). A partir desse conhecimento, foi possível entender o processo de negociação envolvido 

na produção de ações e produtos de comunicação em veículos de comunicação legislativos. O 

tema principal é a forma como as pessoas se orientam – e, portanto, qual o resultado simbólico 

destas orientações práticas – dentro do mundo de sentido organizado pela natureza institucional 

dos veículos, suas relações de força, as obrigações profissionais, as diferentes ordens de 

expectativa, etc.  
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O estudo das etapas do processo jornalístico tem como objetivo a compreensão do espaço 

de sobreposição entre os campos político e midiático identificado nos veículos jornalísticos da 

Câmara dos Deputados. A observação das interferências mútuas entre as duas esferas de 

representação do mundo social fornecem importantes pistas sobre o papel dos meios de 

comunicação nos regimes representativos. O detalhamento das interações e tensões entre 

FONTES e JORNALISTAS ao longo do processo da produção midiática destes veículos auxiliou 

ainda no entendimento correto sobre as relações entre a política e a mídia na sociedade brasileira 

contemporânea. Como afirma Bourdieu,  

compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a 

necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele 

se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, 

tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os atos 

dos produtores e as obras por eles produzidas e não, como geralmente se julga, 

reduzir ou destruir (Bourdieu, 2006, p.69). 

 

Segundo Camargo, a principal vantagem da observação participante é que a observação in 

loco da atuação dos informantes permite ao pesquisador diferenciar o discurso deles das 

evidências objetivas registradas por ele próprio durante o trabalho de campo e, portanto, realizar 

uma forma de controle das incoerências e omissões no fornecimento de informações (1984). 

Como afirma a autora,  

por paradoxal que possa parecer, o envolvimento pessoal e seletivo do 

pesquisador com seu objeto – não o distanciamento – é a forma racional de se 

alcançar maior objetividade: a cumplicidade controlada passa a ser sinônimo de 

neutralidade (Camargo, 1984, p.11). 

 

Acompanhando o argumento de Camargo, passamos a analisar os dados coletados durante 

a pesquisa empírica. É o assunto dos três próximos capítulos. 



 

 

 

 2 A POLÍTICA E A MÍDIA LEGISLATIVA 

O objetivo principal deste capítulo é compreender como a Cultura Política está envolvida 

na produção de informações sobre o Parlamento e no funcionamento dos veículos legislativos da 

Câmara dos Deputados. O início do percurso inclui algumas considerações sobre o referencial 

teórico que norteia nossa análise, a partir de autores que desenvolveram diferentes explicações 

para as relações entre comunicação e política. A compreensão dos papeis que as mídias 

legislativas acabam preenchendo no processo político é o primeiro passo para a avaliação de seu 

funcionamento. 

Dentro do que entendemos como Cultura Política das mídias legislativas, estão incluídas 

questões relativas aos conceitos de transparência e controle social (ou accountability, conforme o 

original em inglês mantido por boa parte da literatura), bem como diferentes visões teóricas sobre 

a atuação da mídia nos processos de representação e participação políticas. As relações entre 

deputados e jornalistas e o conflito entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade – 

segundo a formulação de Max Weber – representado nessa relação são outros temas levados em 

consideração, a partir das perspectivas dos atores sociais envolvidos no processo. Apresentamos 

os diferentes conceitos de política em operação nos veículos, além das considerações dos 

próprios produtores sobre as interferências que a política exerce em seu trabalho diário. Por fim, 

incluímos algumas considerações sobre as oportunidades, limites e dificuldades percebidas no 

processo noticioso das mídias legislativas. 

É importante ressaltar que a política aparece sob diferentes aspectos, tanto nas 

observações empíricas feitas durante a pesquisa, quanto nas entrevistas com os profissionais das 

mídias legislativas. Neste capítulo, falaremos da política em dois diferentes sentidos: a política 

como exercício da cidadania, conectada às ideias de participação e representação, e a política 

como exercício de poder interno dentro de organizações, ou seja, a interferência política no 

funcionamento dos veículos da Câmara. A cobertura midiática da atividade política e os critérios 

de noticiabilidade usados nos veículos da Câmara dos Deputados serão temas do Capítulo 3. 
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2.1 Perspectivas teóricas 

 
Para analisar as relações entre a comunicação e a política, especialmente aquelas 

verificadas empiricamente no funcionamento das mídias legislativas da Câmara dos Deputados, o 

conceito de ―campo‖ delineado por Pierre Bourdieu pode ser útil e já foi aproveitado em várias 

análises pertinentes da mídia (Berger, 1996; Miguel, 2000, 2001, 2002; Pinto, 1993). Segundo a 

formulação de Bourdieu, resumida em bons termos por Miguel, ―um campo é um sistema de 

relações sociais que estabelece como legítimos certos objetivos, que assim se impõem 

‗naturalmente‘ aos agentes que dele participam‖ (Miguel, 2000 p.1-2). Ou seja, o campo é uma 

“estrutura de relações de força simbólica‖ expressas, em dado momento, por meio de ―uma 

determinada hierarquia das áreas, das obras e das competências legítimas‖ (Bourdieu, 1987, 

p.118). 

A questão principal, portanto, em qualquer campo social, consiste ―nas relações de 

concorrência pelo monopólio do exercício legítimo da violência‖ (Bourdieu, 1987, p.118), seja 

simbólica, política ou econômica. Neste ponto, a base para as considerações do autor são as 

formulações de Max Weber sobre as formas de dominação legítimas. Um campo de poder, para 

Bourdieu, constitui ―as relações de forças entre as posições sociais que garantem aos seus 

ocupantes um quantum suficiente de força social – ou de capital – de modo a que estes tenham a 

possibilidade de entrar nas lutas pelo monopólio do poder” (Bourdieu, 2006, p.28-29). 

Um ponto central na perspectiva de Bourdieu diz respeito ao aspecto relacional do 

conceito de campo. Se o campo é, para ele, ―um lugar de luta mais ou menos declarada pela 

definição dos princípios legítimos de divisão do campo‖, também consiste em um  

espaço das relações objetivas entre as diferentes posições constitutivas do campo 

mas também das relações necessárias estabelecidas pela mediação dos habitus dos 

seus ocupantes, entre essas posições e as tomadas de posição correspondentes, 

quer dizer, entre os pontos ocupados neste espaço e os pontos de vista sobre esse 

mesmo espaço (...) (Bourdieu, 2006, p.150). 

 

Essas considerações também se aplicam ao campo político. Para Bourdieu, a 

―problemática política‖ é um ―campo de possibilidades estratégicas objetivamente oferecidas à 

escolha dos agentes em forma de posições efetivamente ocupadas e das tomadas de posição 

efetivamente propostas no campo‖ (Bourdieu, 2006, p.178). O que significa que cada agente 
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decide a melhor ação para alcançar seus objetivos – a ampliação do seu capital simbólico – de 

acordo com a posição em que percebe os demais agentes. Como afirma o autor,  

o campo, no seu conjunto, define-se como um sistema de desvios de níveis 

diferentes e nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem nos atos ou nos 

discursos que eles produzem, tem sentido senão relacionalmente, por meio do jogo 

das oposições e das distinções (Bourdieu, 2006, p.179). 

 

O mundo social é visto, portanto, como um espaço de relações entre agentes que disputam 

poder com outros. Agentes e grupos são definidos por sua posição nesse espaço complexo de 

relações, formado por diferentes campos, cada qual com sua lógica e suas relações específicas. 

Considerando as ideias de Bourdieu, mas sem aplicá-las em profundidade, este trabalho enfatiza 

as conexões e as linhas de sobreposição entre os campos sociais, o que significa, em outras 

palavras, o conflito entre os critérios que conferem legitimidade às práticas e aos atores de cada 

campo – especificamente o campo político e o jornalístico – e a legitimidade desses critérios no 

mundo social. Assim como os atores competem entre si para alcançar posições de maior prestígio 

em cada campo, os campos também sofrem tensões mútuas, na tentativa de fazerem valer seus 

critérios internos para o restante da sociedade. Essas tensões, no caso das mídias legislativas, são 

expressas na atividade informativa da instituição e serão detalhadas ao longo deste trabalho. 

O conceito de poder simbólico, por sua vez, pode auxiliar na análise dessas interconexões 

entre a política e a mídia. Bourdieu afirma que ―o poder simbólico é um poder de construção da 

realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo‖ (2006,  

p.9). Portanto, a luta política passa a ser ―sem dúvida, a forma por excelência da luta simbólica 

pela conservação ou pela transformação do mundo social por meio da conservação ou da 

transformação da visão do mundo social‖ (Bourdieu, 2006, p.173-174). 

A aproximação entre os dois campos – político e midiático – torna-se explícita. Além de 

definir políticos, jornalistas políticos e altos funcionários como os ―produtores profissionais de 

esquemas de pensamento‖ (2006, p.170), o próprio Bourdieu inclui os meios de comunicação, o 

poder e os demais instrumentos de conhecimento e de construção do mundo objetivo entre os 

―instrumentos simbólicos‖ que servem à disputa pelo poder simbólico (2006, p.16). Para o autor, 

tal poder, que ―só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário‖ (2006, 

p.14), é 

o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 

confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o 
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mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente 

daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico 

de mobilização (Bourdieu, 2006, p.14). 

 

Como sistemas simbólicos destinados a estruturar o mundo social, os discursos político e 

jornalístico são relações de comunicação. Entretanto, Bourdieu ressalta que ―as relações de 

comunicação são, de modo inseparável, sempre, relações de poder que dependem, na forma e no 

conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou instituições) envolvidos 

nessas relações‖ (2006, p.11). Aproximando-se da perspectiva marxista, o autor lembra: 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os ‗sistemas simbólicos‘ cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o 

reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e 

contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a ‗domesticação dos 

dominados‘ (Bourdieu, 2006, p.11). 

 

Análises de autores como John B. Thompson (2000), Jesús Martín-Barbero (1987) ou 

Nestor Canclíni (1983) também incluem o conceito de poder na compreensão das configurações 

do campo cultural e, especificamente, midiático. Para Canclíni, como o poder econômico e o 

poder repressivo não são suficientes para manter a hegemonia, é preciso colocar em ação o poder 

cultural para impor normas culturais e ideológicas, legitimar a estrutura dominante e ocultar a 

violência que envolve o processo de adaptação do indivíduo a um sistema que ele não ajudou a 

construir (Canclíni, 1983, p.35-36). Admitir a nuance política do processo significa percebê-lo 

como dinâmico e tensionado, jamais fixo ou estático.  

As formas simbólicas, portanto, têm funções variadas para os seus usuários, podendo 

exercer uma função econômica ao servirem de instrumentos para reprodução social; política, de 

luta pela hegemonia; ou psicossocial, quando estão destinadas a construir o consenso e a 

identidade de um grupo (Canclíni, 1983, p.50-51). Desse modo, não podemos reduzir o consumo 

das formas simbólicas somente a um dos aspectos. Assim como contribuem para disseminar um 

padrão cultural dominante, por serem produzidas nesse processo dinâmico e de tensão, as formas 

simbólicas podem conter espaços consideráveis para representação das classes subalternas através 

das temáticas, linguagem ou processos de consumo. 

Na perspectiva que adotamos para este estudo, o poder do Campo Midiático reside na 

condição do meio de comunicação como grande mediador dos diferentes Campos Sociais, isto é, 
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como o ator que dá visibilidade ao social e que produz, projeta e legitima sentidos, veiculando as 

várias vozes que constituem um determinado tempo histórico (Traquina, 1993; McCombs-Shaw, 

1993; Schudson, 1993; Berger, 1996). 

O campo midiático, portanto, divide com o campo político a responsabilidade pela 

produção do capital político, definido por Bourdieu como a ―força de mobilização‖ que o político 

detém e que pode ser de duas espécies: pessoal ou institucional. O poder político pessoal decorre 

da boa reputação – qualificações específicas – e da popularidade, isto é, da característica de ser 

conhecido que um político detém (Bourdieu, 2006). Nesse aspecto, especificamente, o papel da 

mídia é muito importante, pois ela cria um tipo de ―capital transferido‖ para a legitimidade dos 

atores - passam a valer na disputa política características, qualidades e o reconhecimento obtidos 

em outras atividades, como a arte ou a própria mídia (Bourdieu, 2006; Miguel, 2001). 

Dessa forma, a mídia tem um papel essencial na construção da comunicação política, 

definida por Wolton como ―espaço onde se trocam os discursos contraditórios dos três atores que 

têm legitimidade para se exprimir publicamente sobre a política: os políticos, os jornalistas e a 

opinião pública conhecida por meio de pesquisas‖ (Charaudeau, 2006, p.24). Como instrumento 

de luta pelo poder simbólico e hegemonia do discurso social, a mídia é componente essencial do 

que os autores denominam ―esfera pública‖, na formulação clássica de Habermas. Porém, e 

paradoxalmente, a mídia é vista por outros estudiosos como uma operação comercial e uma 

instituição política (Garnham, 1986), o que significa que ela é parte do processo social, não uma 

esfera à parte das demais, como parecem sugerir várias perspectivas que identificam os meios de 

comunicação como uma arena da esfera pública. 

Mas não é só isso. A mídia também exerce, nas sociedades ocidentais contemporâneas, 

uma importante função auxiliar aos agentes governamentais em suas tarefas administrativas, 

conforme explica Cook (2005). Segundo o autor, apesar do risco de exposição negativa na mídia, 

os atores políticos fazem um uso contínuo dos meios de comunicação porque eles são 

instrumentos úteis para governar. Em primeiro lugar, porque as próprias palavras, no caso da 

política, são ações, isto é, a política é formada por uma série de atos performativos, o que 

significa que ações políticas são realizadas por meio de palavras (Cook, 2005, p.124). A mídia 

também ajuda a estabelecer uma agenda comum, ou seja, auxilia o ator a persuadir os demais 

agentes ao revelar quais são as preferências de cada um e também a mobilizar a opinião pública a 

seu favor (2005, p.125). E, por fim, a mídia cria um clima favorável a certas decisões, 
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funcionando como um elemento de persuasão no processo político (2005, p.129). Por isso, alguns 

autores argumentam que uma dimensão crucial do poder é a habilidade de criar eventos públicos, 

divulgados, obviamente, com o auxílio da mídia. 

Em relação ao Congresso norte-americano, por exemplo, Cook ressalta que a mídia 

amplia a visibilidade de uma questão, o que aumenta as chances de que algo seja feito a respeito 

dela (2005, p.127). Além disso, os parlamentares costumam enfatizar questões que fragmentam a 

oposição e reúnem o seu grupo ou coalizão. O autor também destaca que o acesso à mídia pode 

ser uma estratégia do parlamentar para fugir da influência dos líderes e colocar sua própria 

agenda de prioridades em debate (Cook, 1988, p.1049-1050). De certo modo, o uso da mídia, 

apesar de direcionado para a ação coletiva e construção de uma agenda comum, pode contribuir 

para a dispersão interna do poder nas casas legislativas (Cook, 1988, p.1050).  

Dessa forma, os veículos de comunicação acabam servindo a diferentes propósitos dos 

atores políticos: identificam problemas, estabelecem agendas, formulam políticas que respondem 

a esses problemas, e divulgam iniciativas pensadas previamente (Cook, 2005, p.131). Ao 

compartilhar o poder das instituições, a mídia se torna parte integrante do trabalho das 

autoridades e funcionários dos Três Poderes (2005, p.141), o que não deixa de criar problemas 

para a própria ação governamental, ao tornar a produção de notícias uma preocupação tão grande 

para os atores que os impulsiona a certos objetivos e questões. Os valores noticiosos, em certa 

medida, se tornam os valores políticos, a prioridade para o próprio governo (Cook, 2005, p.140). 

A mídia também funciona como fonte de informação sobre o processo político para os 

próprios envolvidos nele. No caso das operações de televisão da House of Representatives norte-

americana na década de 1970, o início do sistema foi interno, com a transmissão das sessões do 

Plenário apenas para os gabinetes. Em pesquisas realizadas na época, os próprios deputados 

admitiram mais conhecimento sobre o funcionamento do Plenário a partir do momento em que 

começaram a acompanhar as sessões pela televisão (Garay, 1984, p.142; Robinson, 1981, p.69). 

Segundo eles, ao descerem para as votações já sabiam os termos do debate, o que facilitava sua 

atuação. Por outro lado, o melhor conhecimento do processo de votação do Plenário pelos 

deputados diminuiu o poder de líderes e de presidentes das comissões para influenciar as decisões 

deles (Robinson, 1981, p.69). No caso do Jornal da Câmara essa função educativa interna 
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também é evidente, como demonstram as reclamações e o grande interesse dos parlamentares 

pela publicação
17

. 

Percebemos, portanto, que a relação entre os campos midiático e político é ambígua, 

caracterizada por colaboração e antagonismo, ao mesmo tempo, e pela incorporação de valores 

mútuos. A política midiática acaba se tornando um dos sistemas pelos quais a política se realiza 

nas atuais sociedades, sendo a comunicação midiática um lugar privilegiado para a palavra 

política (Gomes, 2004, p.423), ainda que não o único. Como destaca Charaudeau, 

Também as mídias se encontram em uma situação contraditória. Elas estão 

estreitamente ligadas ao mundo político na busca de informação: os jornalistas 

são, de um lado, dependentes das fontes de informação, oficiais ou não, que se 

impõem a eles; frequentam jantares, banquetes e outras reuniões públicas – e 

mesmo privadas – que reúnem políticos; estabelecem e utilizam redes de 

informantes e se dotam de agendas de endereços que lhes permitem obter 

instruções mais ou menos secretas; suscitam confidências, etc. Entretanto, as 

mídias, por razão de credibilidade, procuram se distanciar do poder político. 

Diversificam as fontes, realizam pesquisas e investigações de todas as ordens. 

Revelam os subterrâneos de certos negócios; na verdade, interpelam os 

responsáveis políticos para provar ao cidadão que são independentes e estão 

imunes à influência política, pois existe sempre a suspeita do jornalista a serviço 

do poder estatal (Charaudeau, 2006, p. 29). 

 

Se, em certa medida, a mídia é essencial para o próprio trabalho político, especialmente 

para a obtenção de visibilidade pública em sociedades onde a realidade e a atualidade midiática 

acabam por coincidir (Gomes, 2004), por outro lado pode atrapalhar e até mesmo inviabilizar as 

ações de governo a partir das informações que veicula. Por esse motivo, Cook não caracteriza a 

mídia como o Quarto Poder, mas como uma instituição intermediária entre os poderes, 

funcionando mais como os partidos ou os grupos de interesse junto ao governo (2005, p.211).  

Em perspectiva similar, Exeni (2006) formula o conceito de ―governabilidade midiática‖ 

para explicar o papel da mídia nos atuais regimes democráticos. Segundo ele, a mídia pode servir 

como ferramenta de alerta nas épocas de crise, colaborando para a estabilidade do regime, ou, ao 

contrário, ter uma função de detonar e agravar as crises do sistema político, ao ampliar a 

visibilidade de denúncias. Isso ocorre porque a mídia, a partir de seus atributos técnicos, 

converte-se num ator social estratégico que intervém na expressão das demandas sociais, ao atuar 

na captação e seleção dos pleitos que receberão visibilidade pública.  

                                                 

17 Detalharemos as funções do Jornal da Câmara e dos demais veículos de comunicação da Câmara dos Deputados no Capítulo 3. 
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Entre as funções políticas que muitos autores apontam para a mídia está a utilidade como 

ferramenta de transparência dos Poderes e efetivação do controle social sobre as instâncias de 

poder. Para os teóricos que defendem a prestação de contas como indutora da representação 

política, a informação assume importância fundamental no sistema político. Mesmo com críticas 

ao conceito de accountability ou controle social, como preferimos chamar, Miguel ressalta a 

importância da provisão de informação adequada e plural para a fiscalização das instituições 

pelos cidadãos (2005, p.29). Afinal, como ressalta Bourdieu, ―a distribuição das opiniões numa 

população determinada depende do estado dos instrumentos de percepção e de expressão 

disponíveis e do acesso que os diferentes grupos têm a esses instrumentos‖ (2006, p.165).  

Jardim também lembra que a mídia serve como instrumento de controle social e tem 

grande importância nas democracias representativas por contar com recursos para ―aplicar 

sanções simbólicas aos representantes na medida em que veicula informações sobre o seu 

comportamento ou denúncias de corrupção‖ (Jardim, 2007, p.7). No caso de uma perspectiva das 

eleições como etapa de prestação de contas, por exemplo, os eleitores precisam poder discernir se 

os governantes e representantes estão agindo em prol de seus interesses e devem poder sancioná-

los por meio do voto caso não estejam agindo a favor deles (Manin et alli, 2006, p.120). Como 

ressalta Thompson (2005), os meios de comunicação têm uma série de atributos técnicos que 

servem aos objetivos dos diferentes atores sociais e contribuem para ampliar a importância desses 

meios como ferramentas para o controle democrático. Por isso, os meios de comunicação exibem 

um potencial como instrumentos de controle social e político que não pode ser desprezado nas 

análises políticas. 

 

2.2 Perspectivas parlamentares 

O problema da transparência das atividades do Legislativo já era tema de discussões entre 

os deputados norte-americanos nas décadas de 1940 e 1950 do século XX. Na época, foi 

permitida a cobertura televisiva das audiências de algumas comissões de investigação da House 

of Representatives. Para alguns parlamentares, isso significava transformar o Parlamento em 

―mero espetáculo de entretenimento para o público ou propaganda extravagante para políticos 

ambiciosos‖ (Garay, 1984, p.40-41). Enquanto os deputados favoráveis às transmissões 

afirmavam que a TV levaria os trabalhos legislativos a todos os cidadãos para que eles pudessem 
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―participar‖, mesmo que virtualmente, da audiência, aqueles que eram contrários à presença das 

câmeras ressaltavam que as testemunhas precisavam ser protegidas. Eles também destacavam que 

a transmissão televisiva tornava a audiência menos produtiva, porque os deputados queriam 

aparecer e acabavam falando mais do que deveriam e sobre outros assuntos que não os 

pertinentes à reunião (Garay, 1984, p.42).  

Outra consequência negativa da transmissão dessas audiências foi levantada por juristas 

nos anos de 1970, durante a cobertura do escândalo de Watergate (Garay, 1984, p.73). Para 

promotores e advogados, a transmissão dos depoimentos pela televisão poderia dificultar o 

julgamento de autoridades e funcionários públicos envolvidos em crimes. Na época, a comissão 

de deputados que analisou a cobertura das audiências concluiu que a transmissão televisiva era 

importante porque os fatos estavam relacionados ao processo eleitoral e, por isso, todos os 

cidadãos precisavam tomar conhecimento deles (Garay, 1984, p.74).  

Essa discussão ainda é bastante pertinente no Brasil, especialmente durante a realização 

de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) ou quando se comenta sobre as novas 

possibilidades tecnológicas da era da internet. Um parlamentar de Minas Gerais, por exemplo, 

afirmou em entrevista a jornalistas em fevereiro de 2007, quando ocupava a 1ª vice-presidência 

da Câmara, que ―o processo de transparência é positivo não só para a sociedade, mas também 

para os deputados, que ampliam seus canais de comunicação com os eleitores‖. Para ele, as 

informações sobre a instituição e, obviamente, sobre as atividades dos deputados, fazem com que 

os eleitores escolham ―seu candidato em razão de resultados e não apenas na tradição‖
18

. Na 

época, o volume de mensagens eletrônicas enviadas à Câmara já chegava a 150 mil por dia, 

segundo informações da própria instituição. 

Desde o início da discussão sobre a transmissão radiofônica e televisiva dos trabalhos 

parlamentares nos Estados Unidos, a questão da disputa entre parlamentares e jornalistas esteve 

em destaque. Como relata Ronald Garay (1984), o principal debate entre os parlamentares para 

implementação de um sistema de transmissão televisiva das sessões foi sobre o controle de tal 

sistema. Enquanto alguns deputados defendiam um consórcio entre as redes comerciais, muitos 

ressaltavam que a lógica da transmissão televisiva das atividades legislativas era, exatamente, 

                                                 

18 Declarações constantes na matéria ―Salvadorenhos discutem transparência com membros da Mesa‖, publicada em 08/02/2007 

na Agência Câmara (www.camara.gov.br). 
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estabelecer um canal de contato direto com o público, sem ter a mídia como intermediária 

(Garay, 1984, p.79). 

O principal argumento contra a administração da transmissão pelas redes de TV 

comerciais era o fator comercial. Para muitos deputados, por priorizarem a audiência, as 

emissoras de TV distorciam os fatos e enfatizavam aspectos secundários do debate, ou mesmo 

questões menos importantes e mais interessantes para o público (Garay, 1984, p.106). Por sua 

vez, o argumento contrário ao gerenciamento direto das transmissões pela Casa dizia respeito à 

falta de credibilidade que tal transmissão teria. Segundo os parlamentares favoráveis às redes, se 

o sistema fosse controlado pelo presidente ou por uma comissão de deputados, ―tanto a mídia 

quanto o público vão perceber tal cobertura como controlada governamentalmente e suspeitarão 

de censura‖ (Garay, 1984, p.106). 

A discussão sobre quem deveria controlar o sistema de transmissão – havia três opções, 

na época: controle compartilhado entre as redes de TV comerciais, controle direto da Casa e 

controle pela PBS, a rede pública – mobilizou os deputados por mais de 20 anos, até que 

chegassem à conclusão de que o sistema precisava ser gerenciado pela própria instituição (Garay, 

1984). Ao final do processo de discussão, a transmissão, gerenciada internamente por pessoal da 

Casa contratado para isso, foi liberada para as emissoras comerciais. Mas somente um consórcio 

formado por empresários da televisão por cabo – a C-SPAN – demonstrou interesse pela 

transmissão dos trabalhos na íntegra (Garay, 1984, p.116). Conforme já detalhamos no capítulo 

anterior, a C-SPAN é uma empresa privada de fins não-lucrativos, criada em 1979 pela indústria 

estadunidense de TV a cabo como um serviço público e com uma diretoria formada por 

representantes das empresas operadoras de televisão a cabo, sem subordinação direta ao 

Congresso. 

Não há motivos para acreditar que o mesmo debate não tenha sido travado no Brasil. 

Ainda que a forma de gestão das emissoras não tenha sido motivo de discussão, pois desde o 

início os veículos de comunicação da Câmara foram criados dentro da estrutura administrativa da 

Casa, o papel delas como alternativa à mídia comercial foi enfatizado. Por ocasião da votação dos 

projetos que criaram a TV Câmara (Projeto de Resolução 158/97) e a Rádio Câmara (Projeto de 

Resolução 159/97), um deputado baiano defendeu que as emissoras tivessem um caráter mais 
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―jornalístico‖ e não tão ―institucional‖ quanto o que se verificava na TV Senado, já em operação 

na época
19

. Para outro parlamentar, os veículos da Câmara seriam mecanismos para informar o 

que ―realmente ocorre nesta Casa‖ e não ―a mentira que anda por aí, na mídia, rondando as 

posições dos Parlamentares brasileiros‖
20

. 

Apesar de não ser o foco deste trabalho, é interessante ter algumas pistas sobre o 

pensamento dos deputados sobre as mídias e suas funções, até mesmo para sabermos se as 

percepções dos jornalistas têm algum fundamento. Como a nossa pesquisa empírica esteve 

concentrada nos produtores, e os deputados federais por si só constituem um universo bastante 

numeroso para ser estudado de forma qualitativa com o mesmo cuidado, resolvemos lançar mão 

de materiais produzidos ao longo do tempo pela própria equipe da Secom, que coletou as 

opiniões dos parlamentares em duas oportunidades. 

A primeira delas foi a realização do Planejamento Estratégico da Secom, entre 2006 e 

2007. Na ocasião, profissionais da equipe entrevistaram alguns deputados para saber deles o que 

achavam da Secom e da missão do órgão. Foram ouvidos alguns ex-presidentes da instituição e o 

deputado que, à época, tinha a atribuição de ―conselheiro informal da Secom‖. 

A segunda fonte de dados é pesquisa realizada em fevereiro e março de 2010 pela 

Coordenação de Relações Públicas (Corep) por meio da aplicação de um questionário com 

perguntas abertas e fechadas a 37 parlamentares, que representam 7,21% dos 513 deputados. 

Deputados de 14 partidos diferentes e de 16 estados responderam ao questionário. A 

coordenadora da pesquisa informou à época que o objetivo era descobrir ―1. se os deputados 

sabem da existência dos veículos; 2. se, conhecendo os veículos, conhecem a programação de 

cada um; 3. se têm sugestões a dar acerca dos veículos (não significando, necessariamente, que 

sejam plausíveis, viáveis ou que serão adotadas); e 4. se possuem vontade de, nos dias "frios" da 

Casa, segundas e sextas-feiras, disponibilizarem tempo para a gravação de entrevistas‖
21

. 

Também utilizamos como fonte de informações a respeito da mídia legislativa os 

depoimentos de parlamentares em Plenário e algumas declarações públicas feitas em cerimônias 

oficiais. Para a coleta desse material, as notas taquigráficas das sessões e algumas transcrições de 

vídeos coletados no próprio Portal da Câmara foram essenciais. 

                                                 

19 Diário da Câmara dos Deputados, quarta-feira, 8 de outubro de 1997. Página 31599. 
20 Diário da Câmara dos Deputados, quarta-feira, 8 de outubro de 1997. Página 31600. 
21 Em comunicação eletrônica enviada para a pesquisadora em 29/04/2010. 
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Para os ex-presidentes da Câmara ouvidos pela equipe responsável pelo Planejamento 

Estratégico, o público da Secom é, basicamente, o eleitorado, o povo brasileiro. Ainda que a 

comunicação da Casa também deva atingir certos segmentos, como os formadores de opinião e a 

juventude, um deles ressalta que a Comunicação Social da Câmara ―é um serviço público 

orientado pela ideia da objetividade e da imparcialidade‖ ou, em outras palavras, ―é uma 

atividade republicana, voltada para a informação e a verdade‖. Outro afirma que, para garantir 

uma comunicação isenta e transparente, a Secom deve privilegiar a estratégia de ―noticiar o fato, 

sem considerações‖. E buscar ―a profissionalização, do mesmo nível dos demais comunicadores 

do setor privado‖. Já um terceiro ex-presidente ressalta que a Secom ―faz a interface com a 

sociedade brasileira; procura divulgar os trabalhos do poder legislativo através dos seus 

membros; busca a interação com os demais poderes legislativos dos estados e municípios‖.  

Um dos ex-presidentes destaca ainda que os veículos de comunicação da Câmara ―fazem 

uma cobertura muito boa – objetiva, imparcial, equilibrada – do ciclo vegetativo normal do 

Legislativo‖, o que serve para passar ao público uma noção clara da rotina legislativa. Na 

avaliação do parlamentar, que é jornalista, ―como não tem a ‗vocação do espetáculo‘ que pauta 

em grande parte a mídia externa, [a Secom] passa muitas vezes a imagem de mero instrumento de 

propaganda, estéril divulgador de releases”. Para ele, é necessário melhorar ―o tratamento 

pontual, aprofundado, dos grandes temas – que envolvem interesses pessoais, corporativos, 

regionais, e mobilizam o interesse da sociedade‖. ―O nosso noticiário não precisa e não deve ficar 

atrelado às questões de rotina‖, acredita. ―Evitar a aparência de oficialismo e propaganda, sem 

apelar para o conflito ‗binário‘ do bem contra o mal, ou para os juízos de valor sumários que 

medem quantitativamente a atividade legislativa‖, são outras ações importantes para a mídia 

legislativa. 

Para outro deputado que já presidiu a Casa, ―a Secom deve trabalhar de forma cada vez 

mais institucional, sem levar para o campo pessoal, partidário‖. O parlamentar reconhece, assim 

como apontam os profissionais, que ―apenas uma minoria tem o trabalho mais divulgado, pelos 

postos que ocupam (Mesa, lideranças, presidência de comissões, etc.)‖. Por isso, o desafio, na 

opinião dele, ―é fazer com que o mais simples parlamentar tenha a divulgação proporcional do 

seu trabalho, quer nas Comissões, quer no Plenário‖.  

Ocorre que uma divulgação igual para todos os parlamentares não atende ao critério 

jornalístico de destacar o que é mais importante ou interessante. Ainda que a divulgação 
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abrangente seja uma necessidade do ponto de vista institucional, até mesmo pela obrigação 

constitucional que o Legislativo tem de dar publicidade ao mandato representativo, ela não é 

adequada à linguagem jornalística. Desse modo, um conflito básico está criado em torno da 

cobertura cotidiana dos trabalhos parlamentares. Além disso, para que houvesse uma divulgação 

igualitária de suas atividades, do ponto de vista jornalístico, todos os deputados precisariam 

trabalhar com a mesma intensidade e em projetos com importância similar, o que, efetivamente, 

não ocorre. 

Ao contrário dos ex-presidentes, o deputado que, à época do Planejamento Estratégico, 

era responsável por levar aos profissionais da Secom as opiniões e preocupações dos demais 

deputados, acreditava que ―as matérias que a área de comunicação da Casa faz são muito 

parecidas com as que existem nos jornais‖. Para ele, contudo, era preciso ―aprofundar mais, 

mostrar o lado da notícia que as pessoas não dão‖. O deputado também destacava com bastante 

ênfase o dever institucional dos veículos que, segundo ele, deviam ―dar um enfoque positivo às 

ações da Câmara‖. Para ele, ―mostrar que esta Casa trabalha, isto é o ponto mais importante. 

Aqui se trabalha muito, e a impressão que se tem no país é de que deputado não trabalha‖.  

Na opinião dele, a Secom deveria ―mostrar não só o resultado, mas o trabalho‖. ―Não é só 

dar a notícia, tem de mostrar que se trabalhou até de madrugada para chegar àquele resultado. É 

importante mostrar também o trabalho das Comissões‖, alertava. Na época, disse esperar que ―o 

trabalho da Secom seja direcionado para os investidores [grifo nosso], que são os deputados‖. Ao 

contrário dos demais parlamentares, que ressaltavam o caráter público dos veículos, ele destacou 

que ―quem paga a comunicação social não é o povo, é a Câmara. O orçamento da Casa poderia 

ser gasto em outra coisa – poderíamos, por exemplo, distribuir cestas básicas‖. Comentário que, 

obviamente, não leva em consideração as obrigações constitucionais do Poder Legislativo, entre 

as quais está a prestação de informações sobre suas atividades. 

Para o parlamentar, portanto, uma das obrigações da Secom seria ―fazer a propaganda do 

trabalho dos deputados‖, o que, para ele, não significava ―falar bem‖, mas ―falar a realidade, os 

fatos que acontecem realmente‖. O deputado chegou a propor o termo ―reengenharia psicológica‖ 

para se referir ao processo de convencimento e esclarecimento do ―pessoal da comunicação‖, 

para que os profissionais entendessem o seguinte: ―é preciso gostar dessa turma nossa que está 

aqui dentro, e achar que o que falam lá fora não é verdade, e tentar mudar essa imagem com as 

ações que são feitas‖. ―Não é que a Secom não faça, já vem fazendo, vem melhorando bastante 
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nesse rumo‖, admitiu. O parlamentar destacou ainda que ―o deputado não tem um cargo vitalício, 

como o juiz ou o promotor, precisa passar por uma eleição a cada quatro anos. E qualquer um 

pode bater no deputado‖. Por isso, para ele, a Secom deveria passar a dizer ―nós gostamos dos 

deputados‖. 

Obviamente, tal análise não leva em conta que os jornalistas não são pagos para ―gostar‖ 

de suas fontes e que as informações negativas, mesmo quando não agradam aos parlamentares 

envolvidos, podem ser de extremo interesse dos eleitores. Nesse sentido, a lógica eleitoral 

expressa pelo deputado significa que a comunicação precisa ―salvar‖ a imagem da instituição e 

também ajudar a melhorar a imagem dos parlamentares e, desse modo, contribuir com sua 

reeleição. 

Na pesquisa realizada pela Corep no início de 2010, dos 37 parlamentares participantes, 

todos disseram conhecer os veículos de comunicação da Câmara e 76% afirmaram ter contato 

com, pelo menos, uma das mídias diariamente. Para 51% deles a cobertura de suas atividades era 

satisfatória, enquanto 32% afirmaram não considerar a cobertura adequada e 16% consideraram o 

trabalho dos veículos sobre suas próprias atividades parlamentares regular. Para 73% dos 

deputados, contudo, a cobertura das atividades da Casa em geral era considerada satisfatória, 

enquanto apenas 19% acreditavam que não. 8% disseram que a cobertura das atividades, em 

geral, era regular. Ou seja, muitos parlamentares parecem acreditar que a cobertura das atividades 

dos demais deputados é satisfatória, mas não de suas próprias ações. 

Em relação à cobertura do Plenário, o índice de aprovação sobe para 84%, enquanto 

apenas 11% dos deputados consideraram a cobertura inadequada, 3% disseram que era regular e 

um dos entrevistados não respondeu à pergunta. É importante destacar que tanto a cobertura do 

Plenário da TV, quanto da Rádio Câmara ocorrem com a transmissão ao vivo e sem cortes das 

sessões, ou seja, com muito menos intervenção editorial dos profissionais das emissoras do que, 

por exemplo, a cobertura jornalística das comissões e dos projetos apresentados. Não por acaso, 

na opinião de 32% dos deputados a cobertura das comissões é inadequada, enquanto 24% 

consideram regular. O índice de aprovação, entre os parlamentares, para a cobertura dos veículos 

às comissões é de 43%.  

Nas comissões é boa a cobertura, mas desconheço os critérios para selecionar 

qual comissão terá transmissão ao vivo da TV Câmara. Esse é o momento que o 

Brasil todo vê, quem é que escolhe a prioridade, é um editor? 
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A cobertura dos plenários das Comissões é o espaço onde a cobertura precisa ser 

melhorada. O ideal é que houvesse setoristas cobrindo o dia-a-dia das comissões, 

evitando-se a correria de um mesmo jornalista ter várias pautas simultâneas para 

cobrir. No caso das comissões permanentes é preciso entender que o 'furo' 

jornalístico não é o fator que deve nortear a cobertura. O que deve movê-la é a 

informação correta, a análise precisa, a contextualização dos fatos. 

 

Como demonstram algumas declarações colhidas entre os deputados, parece que o nível 

de satisfação está diretamente relacionado ao espaço que o próprio parlamentar obtém nas mídias 

legislativas. Se o deputado costuma aparecer, considera a cobertura satisfatória.  

Considero satisfatória a cobertura. Há uma pluralidade na cobertura e os diversos 

pontos de vista recebem o espaço merecido. Não tenho do que me queixar. Só não 

aparecem nos veículos da Casa aqueles que não têm o que mostrar. 

 

Sim. Tudo que preciso sou atendido. 

 

Caso contrário, tece críticas variadas aos veículos, inclusive reclamando do critério 

―político‖ da seleção das fontes para as matérias.  

Não acho satisfatório. Precisa maior cobertura, a Voz do Brasil não vem 

mencionando meus pronunciamentos. Não conheço o critério de seleção, se é 

político. E também no Jornal impresso. Mesmo pedindo, a divulgação não se 

efetiva. Acho desproporcional no Jornal o tamanho das matérias, poderiam ser 

menores e divulgar mais matérias. 

 

TV e Rádio – satisfatório. Jornal – Muito ruim. Uma vergonha. Um jornaleco. 

Não leio. O material (papel) é ruim, as matérias são de conveniência de alguns 

parlamentares, não há imparcialidade, sempre alguns aparecem. É parcial para o 

lado de um dos deputados, todo dia ele aparece no Jornal. Nós, deputados, já 

discutimos isso. O deputado em questão possui parente na equipe do Jornal. 

 

Em alguns momentos, também transparece a percepção de que alguns parlamentares 

recebem mais atenção dos veículos do que outros
22

, especialmente os líderes e presidentes de 

comissões. Ou seja, há o reconhecimento de que o critério político – de distribuição interna do 

poder na Câmara – também atua sobre os veículos legislativos, ademais como atua no restante da 

mídia. 

(...) nitidamente não se concede espaço proporcional à participação do 

parlamentar. Há uma preferência nítida por parlamentares com maior história 

política e também há um corte partidário. O governo tem mais espaço. Há uma 

prioridade partidária e governamental. 

 

                                                 

22 As questões sobre os critérios de noticiabilidade e a relação dos jornalistas com as fontes serão detalhadas no Capítulo 3. 
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A cobertura do jornalismo diário é concentrada na Presidência e líderes 

partidários. Aos demais é relegado apenas um programa, o que é pouco. O 

parlamentar só tem direito a participar uma vez ao longo de três a quatro meses. 

 

Instados a dizerem quais suas preferências específicas na produção de cada veículo, a 

maioria dos parlamentares não respondeu, especialmente em relação à Agência (71%) e ao Jornal 

(68%). Na Rádio, 13% preferem a Voz do Brasil entre todas as produções, mas 53% não 

expressaram preferências. Já na TV Câmara, o programa preferido é o Palavra Aberta, com 14% 

dos votos, enquanto apenas 21% dos deputados não apontaram preferências. O maior 

conhecimento dos produtos parece estar conectado à TV Câmara, portanto. E, obviamente, aos 

espaços destinados a entrevistas ou pronunciamentos dos deputados. 

Alguns comentários dos parlamentares deixam claro o desconhecimento de certos 

veículos: ―Não sei quem faz o jornal e nem sei onde é a Agência de Noticias‖; ―Conheço pouco a 

Agência de Notícias, mas conheço os demais veículos (TV, Rádio, Jornal impresso)‖; ―Não tenho 

muita informação de como a Agência funciona, mas conheço a TV, a Rádio e o Jornal também‖; 

―Assisto à TV sempre. Escuto a Rádio quando há cobertura do plenário e não estou presente. Não 

sabia que é possível acompanhar a programação da Rádio pela Internet. Nunca acessei a Agência 

Câmara‖. 

Uma outra preocupação dos deputados é a falta de cobertura das atividades realizadas em 

suas bases eleitorais, isto é, fora das dependências da Câmara. A preocupação foi verbalizada 

pelo deputado que assumiu a Presidência da Casa em 2009. Ele chegou a sugerir que a TV 

Câmara passasse a cobrir as atividades nos Estados
23

. Outros parlamentares entrevistados pela 

Corep também destacaram o assunto. 

Existe a necessidade de ampliar o número de funcionários dos veículos de 

comunicação da Casa para uma cobertura mais efetiva das atividades. Muitas 

ações deixam de ser divulgadas em detrimento de outras consideradas mais 

importantes. A ausência de cobertura nos Estados também dificulta a divulgação 

das atividades, uma vez que a mídia normal forma a opinião de que nada fazemos 

quando não estamos em Brasília. 

 

                                                 

23 Em fevereiro de 2009, o recém eleito presidente da Câmara anunciou que pretendia ampliar a cobertura da TV Câmara, para 

que o veículo acompanhasse a atuação parlamentar nas bases eleitorais. "Eu quero ampliar os trabalhos da TV Câmara para 

revelar o trabalho que os parlamentares fazem nos finais de semana. Isso pode representar um relativo aumento de gastos da TV 

Câmara, mas, em contrapartida, é possível reduzir outros tantos setores", disse. ―Presidente cria comissão para propor ações 

contra crise econômica‖. 3 fev. 2009. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/NAO-INFORMADO/130800-

PRESIDENTE-CRIA-COMISSAO-PARA-PROPOR-ACOES-CONTRA-CRISE-ECONOMICA.html. 

 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/NAO-INFORMADO/130800-PRESIDENTE-CRIA-COMISSAO-PARA-PROPOR-ACOES-CONTRA-CRISE-ECONOMICA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/NAO-INFORMADO/130800-PRESIDENTE-CRIA-COMISSAO-PARA-PROPOR-ACOES-CONTRA-CRISE-ECONOMICA.html
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Os veículos poderiam cobrir melhor a atividade parlamentar fora de Brasília. A 

atividade parlamentar não se resume aqui. Por exemplo, eu vou organizar uma 

audiência pública em Goiânia sobre o novo código ambiental, um negócio 

extremamente importante. É uma atividade da Câmara que não tem nenhum 

espaço na mídia interna e é simplesmente ignorada pelos veículos da Câmara. Já 

participei de audiências públicas excepcionais que não tiveram nenhuma 

cobertura da Câmara. 

 

Os próprios deputados, contudo, reconhecem as dificuldades para implementar o processo 

de cobertura das atividades externas. Na época em que o assunto veio à baila, durante uma troca 

de e-mails com gestores da TV Câmara, fiquei sabendo que a equipe já havia calculado que, se 

três equipes da emissora saíssem de Brasília por semana para cobrir as atividades dos deputados, 

só conseguiríamos fazer matérias com todos os parlamentares depois de quatro anos, ou seja, 

cada deputado apareceria só uma vez na TV Câmara durante todo o mandato. Outra consideração 

sobre o aspecto logístico da questão era, obviamente, o custo, pois o cálculo inicial era de que tal 

iniciativa custasse 20 vezes mais caro do que manter a TV Câmara apenas em Brasília. Uma das 

sugestões dos gestores, efetivamente implementada, foi a realização de convênios para usar as 

equipes das assembleias legislativas e, apenas nas pautas mais importantes, enviar equipe da 

emissora. Como verbaliza um dos deputados, uma das soluções encontradas foi a participação por 

telefone. 

A cobertura pode melhorar. É importante cobrir nossas ações nos Estados, o 

trabalho aqui na Câmara é só uma parte do que fazemos. O que fazer? Como dar 

cobertura aos eventos oficiais nos estados? Sugiro que, quando os deputados 

estiverem fora de Brasília, participem por telefone, de programas ao vivo da 

Rádio e também da TV. 

 

Como admitem os próprios jornalistas, muitos deputados ―têm uma ideia comum de que a 

Secom está ali para divulgar o trabalho pessoal deles‖. Os depoimentos dos deputados 

comprovam essa percepção, de que, para eles, a principal função dos veículos de comunicação da 

Câmara seja comunicar aos eleitores as ações do parlamentar. Uma atividade realmente 

importante, ainda que de complexa realização, mas não a única que cabe às mídias legislativas. 

Vejamos, a seguir, o que pensam os profissionais que trabalham nos veículos de 

comunicação da Câmara sobre a própria atividade. 

 

2.3 Perspectivas profissionais 
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Os profissionais que atuam nas mídias da Câmara dos Deputados admitem a grande 

importância dos veículos de comunicação nas sociedades contemporâneas e destacam a questão 

da transparência como a missão principal dos veículos do Legislativo. Segundo essa perspectiva, 

a mídia legislativa serve não apenas para a prestação de contas durante o período eleitoral, mas 

também para que o cidadão possa controlar o desempenho de seu parlamentar durante o mandato. 

E, ainda, para que o cidadão obtenha informações essenciais para exercer seus direitos políticos 

plenamente. 

Eu acho que a gente está aqui para isso, para mostrar para a sociedade o que 

acontece aqui dentro, para fazer essas coisas que também não são única e 

exclusivamente ligadas à cobertura diária, mas os programas que a gente faz tipo 

‗Quinze minutos de cidadania‘, as campanhas, entendeu? Coisas que você ajude 

a formar o conceito de cidadania nas pessoas, elas se interessarem mais pela 

política, saberem dos direitos que elas têm, entendeu? (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Eu acho que a gente tem que tentar mostrar uma transparência no que a gente 

faz, na nossa cobertura. Então, por exemplo, se há um Deputado que está 

sofrendo um processo x, tem que falar, não dá para a gente fechar o olho. Isso é 

importante também que as pessoas saibam. E da mesma forma mostrar que, por 

exemplo, existem trabalhos interessantes nas Comissões ou mesmo de alguns 

parlamentares, que mereceriam ser destacados. Então, não tem só político 

corrupto, não tem só político ladrão. Isso eu acho que pode ser um diferencial do 

nosso trabalho (depoimento à pesquisadora). 

 

É importante destacar que a presença do argumento da transparência nas concepções 

teóricas, no debate parlamentar e no discurso profissional não é apenas uma coincidência, mas 

parece apontar para um consenso em torno de um conceito de democracia no qual a informação 

sobre as instituições representativas exerce um papel importante. Os documentos legais, tanto de 

criação dos veículos, quanto de normatização dos processos informativos, também contêm a 

disposição. O Manual de Redação da Secom, por exemplo, afirma que ―compete à Secom 

contribuir para dar transparência ao trabalho legislativo da Câmara dos Deputados, informando a 

população sobre o que se passa na Casa‖ (Malavazi, 2004, p.23). Um dos profissionais ressalta 

essa condição obrigatória da transparência: 

Mas a nossa função prioritária, definida em termos de estatuto, de regimento, de 

lei, de norma interna criando o veículo é tornar transparente o trabalho da 

Câmara dos Deputados e permitir que as pessoas venham aqui (depoimento à 

pesquisadora). 

 



75 

 

 

Mesmo sendo uma obrigação legal, um conceito teórico importante e uma justificativa 

para existência dessas mídias, a transparência é dificultada pela falta de autonomia – financeira e 

de gestão – dos veículos legislativos. Apesar de terem consciência dessa limitação, os produtores 

parecem acreditar que as rotinas e práticas profissionais podem garantir a liberdade necessária 

para a realização do trabalho jornalístico exigido desses meios. Além de ressaltarem o empenho 

da própria instituição política em ampliar o acesso da população às informações relevantes. 

Por mais que se critique que, às vezes, nós não temos total autonomia ao dar a 

informação, porque nós não somos uma emissora pública, a gente não tem 

independência financeira, nossos diretores são nomeados, tudo isso é verdade, 

mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente se aproxima muito de um modelo de 

independência. Nesse sentido, eu acho que a gente dá transparência sim ao 

trabalho parlamentar (depoimento à pesquisadora). 

 

No caso de uma instituição como a Câmara, que é uma instituição muito 

transparente, uma instituição que as contas estão na internet, é uma instituição 

que tem uma política de transparência crescente, e eu diria que na área de 

comunicação pública essa transparência é quase total, ninguém aqui esconde 

informação, nenhum veículo de comunicação da Câmara esconde informação, 

ou deixa de tratar de determinado assunto. A diferença é que nós tratamos de um 

assunto que muitas vezes é delicado de uma forma não sensacionalista, é uma 

forma objetiva, fica mais fácil ouvir os dois lados (depoimento à pesquisadora). 

  

Os trechos das entrevistas mostram uma opinião incorporada entre os produtores das 

mídias da Câmara dos Deputados a partir das disposições e normas que regem a atividade: uma 

das funções dos veículos é garantir a transparência, ou melhor, transmitir os acontecimentos da 

instituição para a população brasileira, opinião que é compartilhada por estudiosos da área
24

 e 

pelos próprios deputados.  

Ao comentarem as funções da Agência Câmara, dois gestores do veículo ressaltaram o 

papel relativo à transparência do Poder Legislativo e do processo de produção de leis no País. 

Segundo eles, o objetivo principal da Agência é ―mostrar tudo o que acontece na Câmara‖ e ―o 

que está acontecendo com os projetos que estão tramitando aqui‖. Nesse sentido, a informação 

                                                 

24 No seminário "Qual o papel dos meios de comunicação do Senado Federal?" promovido pela Secretaria de Comunicação Social 

do Senado em Brasília no dia 22 de março de 2010, jornalistas de veículos comerciais e acadêmicos reconheceram a importância 

das mídias legislativas no Brasil. ―Na parte dos representantes do mundo acadêmico, houve um consenso de que o sinal da TV 

Senado deveria ser aberto a todos e não só aos que podem pagar assinatura de televisão. Por causa da realidade atual, a professora 

Mariângela Furlan, da USP, classificou de elite o público da emissora, uma vez que ela atinge uma parcela pequena e privilegiada 

da população brasileira. O professor Murilo Ramos, da UnB, lembrou que apenas 7,5 milhões de lares têm acesso à televisão por 

assinatura no Brasil.‖ Freitas, Luiz Carlos Santana de. Mídia legislativa - De palanque eletrônico a serviço público. Disponível 

em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=583CID004. 
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seria um ponto de partida importante não apenas para garantir o controle dos representados sobre 

o representante, mas também para a participação política do cidadão. 

Você realmente deixar o cidadão por dentro do que acontece nessa Casa que 

trabalha com todos os grandes assuntos do País. Quer dizer, projetos 

importantíssimos passam por aqui e às vezes a pessoa só sabe disso quando o 

projeto virou lei. Eu acho muito importante que a pessoa tenha ideia de que o 

projeto tramita por várias comissões, que existem audiências públicas que são 

realizadas. A gente tem uma preocupação muito grande em divulgar a agenda. 

Quer dizer, as pessoas podem saber que vai ter uma audiência sobre o projeto 

tal, sobre o tema tal, se ela tiver possibilidade de vir aqui participar da audiência, 

ela pode vir participar da audiência, opinar, ela pode tentar mobilizar pessoas 

para procurar o relator do projeto, fazer sugestões, fazer críticas. Então, eu acho 

que trazer a população para o processo legislativo é um objetivo também muito 

importante da Agência (depoimento à pesquisadora). 

 

Ao mesmo tempo, os produtores reconhecem que esse processo de informação sobre o 

processo legislativo pode auxiliar na construção de uma imagem mais favorável para o 

Parlamento, ao ―tirar o viés de que a Câmara é uma Casa que só tem acordos e conchavos 

políticos‖. Dessa forma, a prática da Agência Câmara, definida pelos próprios profissionais, é não 

fazer ―matérias em que o foco não esteja na Câmara ou em deputados, num papel do deputado 

bem ligado ao processo legislativo‖. Esse foco na atividade legislativa, de certa forma, seria uma 

prevenção contra o uso particular dos veículos pelos próprios parlamentares, algo que a maioria 

dos produtores considera indesejável e negativo para as mídias legislativas. 

Mesmo entre os profissionais, contudo, há mais dúvidas do que certezas sobre esse 

critério. Uma repórter da Rádio Câmara, durante a entrevista, afirmou não saber se o espaço 

destinado para suprir as demandas dos deputados e afastá-los do jornalismo – em programas 

como o Jogo Rápido, por exemplo – não seria algo importante para o público. Afinal, ―os 

eleitores precisam ter o retorno sobre o trabalho do parlamentar‖. É lícito ou não dar espaço para 

que o parlamentar fale diretamente com seus eleitores ou com os demais cidadãos por meio das 

mídias legislativas? Isso tem que ser intermediado por um critério jornalístico, por uma 

hierarquização de valores, em certos termos, externa à política? 

As opiniões sobre a existência de programas e espaços destinados à comunicação 

individual dos parlamentares com seus eleitores não são unânimes. Para alguns profissionais, há 

uma exagerada atenção para os deputados, quando o foco deveria ser o interesse público. 

Eu acho que a Secom se concentra um pouco demais no Parlamentar 

individualmente. Eu acho que, às vezes, ela faz produtos para atender as 
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demandas dos Parlamentares, não aquele Parlamentar que quer entrar na matéria, 

mas como um todo, eles vem como um grupo pedir mais exposição, 

principalmente aqueles que não aparecem muito, não são líderes e tal, aí cria 

esses programas só para esse pessoal aparecer, como se fosse intervalo 

comercial da TV. Isso eu acho bastante problemático (depoimento à 

pesquisadora).  

 

É um tipo de coisa que eu acho completamente nocivo. Porque ele fica com o 

microfone aberto para dizer o que quer, às vezes nem tem tempo de fazer uma 

produção em cima daquilo, não tem contraditório. Só para ele poder dar o recado 

dele. Isso eu acho que é, junto com verba de gabinete, com outras coisas assim, 

configura até campanha eleitoral. A pessoa usa a máquina pública para poder se 

promover (depoimento à pesquisadora).  

 

Eu acho que, em geral, a gente dá muito espaço para os deputados, talvez espaço 

desmerecido. O cara não tem nada para falar sobre aquele assunto, mas o cara 

acaba falando porque é deputado, em detrimento de outras pessoas que talvez 

fossem muito mais capazes. Por exemplo: já fiz matéria que estava completa, 

estava pronta, mas como não tinha nenhum deputado falando, essa matéria teve 

que ser mudada para poder atender esse tipo de pressão política. Isso vale para 

todos os veículos. Mas faz parte da natureza aqui. Jornal da Câmara, você 

trabalha na Câmara institucional, tem que cobrir os deputados (depoimento à 

pesquisadora).  

 

Outros profissionais, contudo, acreditam que a razão de ser dos veículos legislativos é o 

trabalho do parlamentar e, por isso, quem precisa aparecer são os deputados. 

Mas, no fundo, são eles [os deputados] que a população quer ver quando assiste 

à TV Câmara, não é mesmo? É para saber o que os caras andam fazendo que o 

público vê a emissora, não para saber o que os jornalistas andam fazendo. Então, 

não vejo nenhum problema no programa [Fatos e Opiniões]. Acho que ele é útil 

e está correto, dentro do propósito para o qual existem nossos veículos: 

transmitir os trabalhos da Câmara dos deputados. Até porque, é direito dos 

eleitores saber o que os seus representantes andam falando em Plenário 

(depoimento à pesquisadora). 

 

A gente menospreza o papel dos deputados, a opinião dos deputados. E todo 

mundo vai dar a declaração do Ministro, só a gente pode mostrar o debate 

parlamentar que se dá quando o Ministro vem aqui. Às vezes é medíocre? Às 

vezes é, e a única coisa que a gente pode fazer é dar a declaração do Ministro 

mesmo. Mas, às vezes, se perde coisa muito importante, e o papel do 

parlamentar é debater, e a gente devia mostrar isso (depoimento à pesquisadora). 

 

Enquanto muitos servidores reclamam das pressões políticas que recebem durante a 

realização da atividade jornalística, alguns percebem nos próprios parlamentares um certo 

constrangimento na exigência de espaço e defendem uma relação mais próxima com eles. Para 

outros profissionais, a prática do enfrentamento é vista como perigosa e improdutiva para a 
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equipe, pelo motivo óbvio de que são os parlamentares os reais detentores do poder dentro da 

Câmara.   

Duas profissionais trouxeram à tona, durante as entrevistas, o dilema básico entre 

particularismo e universalismo presente na cobertura dos veículos, em relação ao espaço que 

deve ser dado para as iniciativas pessoais dos parlamentares. Ambas destacaram a dicotomia 

entre ―fazer assessoria de imprensa para os deputados‖ e ―fazer jornalismo com foco no cidadão‖, 

afirmando que a segunda opção é a mais correta. Em uma reunião da equipe em 2007, o Diretor 

da Secom na época ressaltou que o relacionamento da Secom com o deputado é institucional, isto 

é, ―não promovemos pessoalmente o parlamentar, quem cuida disso é a assessoria de imprensa 

dele próprio, nós não fazemos isso para ele‖. Entretanto, para que esse trabalho institucional seja 

feito corretamente é preciso dar espaço para os deputados falarem livremente ou são os 

jornalistas que devem intermediar qualquer tipo de comunicação deles com os cidadãos? E os 

critérios dessa comunicação devem ser políticos ou jornalísticos?  

Para alguns profissionais, não há dúvidas de que o trabalho não pode se pautar por uma 

ideia de assessoria de imprensa para os deputados ou mesmo para a Câmara. E, com esse 

argumento, defendem um sentido jornalístico para a prática profissional dos veículos. 

Porque na realidade você não é assessor de imprensa. Você não está aqui para 

fazer propaganda dos Deputados. Você não é assessor de imprensa dele. Você é 

um funcionário público, entendeu? Você tem que divulgar aquilo que está dentro 

da instituição Câmara. Se o Deputado é um cara atuante, ele vai ter espaço em 

todos os veículos. Do contrário, ele vai ficar apagado mesmo (entrevista à 

pesquisadora).  

 

Nós não somos assessores. Tem que ficar claro isso, nós não somos assessores 

de imprensa e nem de comunicação. Até hoje, eventualmente, a gente tem esses 

embates. Na reunião da coordenação, quando chegam algumas coisas assim, a 

gente tem que levantar e falar: peraí, isso é assessoria (entrevista à 

pesquisadora). 

 

Sob o ponto de vista da imprensa comercial, também não parece haver a menor dúvida de 

que o critério jornalístico deve nortear não apenas os veículos da Câmara, mas também toda e 

qualquer cobertura do Parlamento. O jornal Correio Braziliense publicou uma matéria no dia 15 

de setembro de 2008 criticando o uso das emissoras legislativas de televisão para campanha 

eleitoral de alguns parlamentares para o Executivo municipal. Apesar de representar com 

perfeição o raciocínio dos jornalistas enquanto categoria profissional, o texto cria certos 

problemas para os jornalistas do Legislativo, que reconhecem a importância das estratégias 
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eleitorais e da representação para a democracia brasileira. Ou seja, reconhecem o papel dos 

próprios deputados e da Câmara enquanto instituição. 

O esvaziamento do Congresso e a falta de votações em plenário têm dado uma 

força na divulgação das campanhas de alguns deputados federais que concorrem 

a um cargo de prefeito. Como nem sempre o tempo no horário eleitoral é 

suficiente para influenciar nas pesquisas, e em parte dos municípios a 

propaganda gratuita sequer é veiculada, os parlamentares transformaram a 

tribuna da Câmara em um verdadeiro palanque eleitoral. Sem público presente, 

mas com transmissão ao vivo dos veículos de comunicação da Casa — mantidos 

com dinheiro público, vale lembrar —, eles atacam adversários, falam da vida 

pessoal e até divulgam programas de campanhas. Isso sem contar com o apoio 

dos poucos colegas presentes no plenário que interrompem o "comercial" para 

elogiar e desejar boa sorte ao candidato.  

A ideia de aproveitar a estrutura da Câmara a favor da campanha se popularizou 

entre os deputados de tal forma que, desde 9 de julho, pelo menos 10 

parlamentares ocuparam a tribuna mais de uma vez para fazer discurso 

eleitoral
25

.  

 

Sobre o assunto, é interessante destacar que os próprios jornalistas reconhecem que, 

muitas vezes, há poucas opções de comunicação dos candidatos com os eleitores, o que pode 

servir como um forte estímulo para o aproveitamento da tribuna da Câmara para isso. É preciso 

questionar, mais uma vez, se a comunicação direta do parlamentar com o eleitor é, por si só, algo 

nefasto à democracia. Alguns podem argumentar que, no caso em tela, a comunicação não tinha 

finalidade política relativa ao mandato de deputado, uma vez que a eleição era municipal. Ou 

seja, constituía apenas uma estratégia eleitoral realizada às custas do erário, o que se aplica 

também ao Horário Eleitoral Gratuito, em última medida. Porém, cabe perguntar: existe alguma 

ação política que não tenha como horizonte – de curto ou longo prazo – a eleição? (Weber, 2007, 

p.23). 

Sem pretender esgotar a polêmica sobre o tema, um outro aspecto que merece atenção é o 

seguinte: se as comunicações dos parlamentares com os cidadãos de determinados municípios, 

em época eleitoral, têm como único objetivo a eleição, não seria o caso de a própria Câmara 

proibir o uso da tribuna com essa finalidade? Cabe aos jornalistas das emissoras legislativas 

excluir as declarações eleitoreiras dos parlamentares de suas transmissões se elas estão sendo 

feitas no espaço mais nobre da instituição: o Plenário? Como resolução para um problema 

similar, os parlamentares norte-americanos não podem usar os veículos de comunicação pagos 

                                                 

25 Torres, Izabelle. ―De carona na tribuna da Câmara‖. Correio Braziliense. Segunda-feira, 15 de setembro de 2008, Pág. 2. 



80 

 

 

pelo Congresso em suas campanhas. O material de campanha é pago pela verba do fundo privado 

de campanha, não pelas instituições legislativas (Robinson, 1981, p.70), regra que também é 

adotada no Brasil, ainda que existam distorções e o controle da transmissão ao vivo do Plenário 

apresente problemas para sua efetivação. 

As reclamações sobre a interferência exagerada dos deputados no funcionamento dos 

veículos partem dos jornalistas dos quatro veículos. Em 2009, um profissional da TV Câmara 

reclamou que o Diretor da emissora era ―muito bonzinho‖, ou seja, ―ele não sabe dizer não para 

as demandas dos parlamentares, assim fica impossível‖. Segundo o jornalista, o diretor não 

conseguia barrar os pedidos absurdos, porque sempre dizia sim aos parlamentares, e a pressão 

sobre a equipe ficava ainda maior do que era. A expressão do desconforto dos jornalistas com tais 

situações não para por aí. Como revelam os depoimentos: 

E o que é pior, às vezes, eu nos pego fazendo um trabalho que não é nem de 

assessoria institucional, mas pessoal. Tem matérias aí que a gente faz que não 

são nem institucionais, não estão divulgando a Casa, a Mesa, o que quer que 

seja, mas a pessoa. Quer dizer, você vê que tem matérias que a gente faz aqui 

que deveriam ter sido feitas pelo assessor de comunicação do deputado 

(depoimento à pesquisadora).  

 

Tem pressões que são horríveis, como o 'saiba com quem você está falando', ou 

'tem que fazer isso porque eu quero, porque eu estou mandando, porque senão eu 

vou falar com o Presidente e tal'. Esse tipo de pressão é muito ruim. E às vezes 

muda a pauta, inverte, coisas que a gente cobriria, como quando vem Ministros 

do Executivo, a gente acaba indo cobrir mesmo que o cara não fale nada, 

simplesmente por que ele é uma autoridade (depoimento à pesquisadora). 

 

A gente tem que chiar, tem que dizer que não, tem que dizer que não é assim. Se 

depois de tudo o que se argumentar, vier uma ordem cumpra-se, aí você vai ver 

se a sua ética permite que se cumpra. E se não permitir, vai embora. Se não é 

nada que fira a ética, é uma ordem administrativa, você faz. Isso é algo que 

acontece muito, não só aqui. Não consigo aguentar é essa questão de o cara já 

baixar as calças. Já briguei para caramba nas reuniões. ―Ah, mas esse cara 

reclama demais, vamos atender logo pra ele parar de reclamar‖, é o que dizem. 

O que acontece é as pessoas dizerem ―tenho que atender esse aqui, que é o 

reclamão‖. Então se atende o deputado que reclama muito e não se atende os 

outros, que entendem o nosso papel. O que entende acaba prejudicado 

(depoimento à pesquisadora).  

 

É interessante perceber que tais opiniões independem do fato de o profissional ocupar um 

cargo de gestão dentro do sistema de comunicação da Câmara e também independem do tempo 

de Casa do servidor. Para alguns jornalistas, contudo, as dúvidas sobre a questão conduzem a 
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uma posição quase intermediária entre a reclamação sobre as interferências parlamentares e 

compreensão da necessidade de dar espaço e voz aos legítimos representantes da população. 

Acho que o nosso trabalho não é tão independente quanto deveria ser. E o que é 

ser independente também? Será que a gente não tem que dar satisfação? Até que 

ponto a gente está sucumbindo à vontade deles e até que ponto os caras 

realmente, os deputados, eles são aqueles que foram votados, eles são aqueles 

que mal ou bem, estão aqui com voz legítima para as coisas? E, no entanto, eu 

acho que, às vezes, a gente se coloca numa posição de arrogância achando que a 

gente sabe melhor, como se nós fossemos representantes do público e eles não. 

Essa posição de arrogância, acho que a gente tem que rever também 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Eu acho que [a pressão ] ocorre de duas maneiras: objetivamente, com uma 

ordem descendo – hoje em dia muito menos, viu? Quando a gente entrou aqui 

era uma coisa assim: o Presidente falava ‗não se fala nisso‘ e acabou. E os 

órgãos assumem um tom oficial. Isso para mim é uma coisa que não está claro 

também, como a gente deveria agir. Eu não tenho certeza, eu não saberia dizer 

se o nosso papel não é dar as informações oficiais mesmo (depoimento à 

pesquisadora).  

 

Por outro lado, para alguns profissionais a questão realmente essencial não parece ser o 

teor da exigência feita pelo parlamentar, se ele pretende obter espaço para divulgação pessoal ou 

institucional, mas a forma como a exigência é feita ao jornalista. Nesse sentido, muito mais que o 

conteúdo, parece importar a relação cordial ou não entre deputados e profissionais da Secom. 

Por exemplo: outro dia veio um deputado aqui e falou: 'Olha, eu sou o 

Presidente dessa Comissão aqui', um negócio da jornada de trabalho. 'Vocês 

entrevistaram todo o mundo e não me entrevistaram. E eu sou o Presidente. Por 

que não?' E eu falei: 'Olha, deputado, o senhor não estava disponível naquele 

momento, o senhor sabe que tem um deadline, nananã, nananã.' E ele: 'Então, tá. 

Só vim pedir, poxa, né, por que eu que estou ali, ó, dá uma força'. Isso eu acho 

lícito. Isso é a pressão porque é o trabalho dele. Então, isso é diferente 

(depoimento à pesquisadora). 

 

De qualquer forma, as divergências são visíveis na condução e nos comentários dos 

próprios profissionais. Enquanto alguns se mostram indignados com as pressões dos 

parlamentares por mais espaço, outros acreditam que as pressões são legítimas. E alguns parecem 

não se dar conta dessa tensão, como se ela fosse ―natural‖ ao ambiente legislativo e até mesmo 

esperada pelos produtores. Uma ideia razoavelmente lógica, afinal. Em abril de 2007, uma 

discussão na redação do Jornal da Câmara expressou com clareza os diferentes posicionamentos 

dos profissionais a partir de uma reclamação de um deputado, feita em Plenário, sobre o pouco 

espaço dado pela publicação ao debate sobre uma Medida Provisória. Abaixo, a transcrição das 
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palavras proferidas em Plenário pelo deputado. 

Ora, não posso admitir que a principal atividade da Casa no dia ontem receba 

apenas meia página do Jornal da Câmara, e que não destaque o contraditório 

ocorrido em torno da discussão da matéria, nem o resultado da votação, que foi 

nominal. 

Tive o cuidado de reclamar a respeito com o funcionário da Editoria do jornal, o 

qual me informou que era assim mesmo: o editor dava à matéria a importância 

que acreditava ter. 

Sr. Presidente, isso pode até ocorrer num jornal normal, mas não no Jornal da 

Câmara, que tem de compreender e expressar a parte mais importante dos 

trabalhos da Casa. E, salvo melhor juízo, ontem foi a votação da Medida 

Provisória 349, de 2007, que, não obstante o fato de ter chamada de primeira 

página, num jornal de 8, não merecia apenas meia página. 

Acho isso lamentável. É pouco caso com o nosso esforço. Nós, que já temos tão 

pouco espaço na mídia, estamos reduzidos a essa desimportância pelo próprio 

Jornal da Câmara. 

 

Segue o relato, feito à época, da reunião informal realizada pela equipe logo após o fato: 

A maioria dos repórteres assistiu calada à discussão entre os editores que se 

iniciou pouco depois dos pronunciamentos do deputado e do presidente. No 

início da tarde, depois da ligação do deputado para a redação do jornal, um 

grande trabalho de tentativa de evitar o pronunciamento iniciou-se. O editor-

chefe, contudo, não foi localizado, por não ter telefone celular. A diretora do 

Jornal foi avisada de que o Diretor da Secom falaria com o deputado, o que 

acabou não ocorrendo. Assim que o deputado começou a falar, a redação ficou 

em silêncio. Enquanto alguns repórteres faziam piadas sobre as palavras do 

deputado, os editores mostraram-se preocupados com a repercussão delas, 

especialmente depois das declarações do próprio presidente. Em seguida, uma 

discussão acalorada sobre os critérios de edição do Jornal começou e envolveu 

não só os editores, mas a chefia de reportagem, o editor-chefe e a diretora do 

Jornal. Enquanto os dois mais altos postos de comando e uma editora afirmavam 

que o deputado tinha razão em alguns de seus argumentos ao ressaltarem que a 

cobertura de plenário feita pelo Jornal é pífia e não reflete a importância do 

órgão para a Casa, a chefia de reportagem e alguns editores lembravam que, 

muitas vezes, o rumo de um projeto é definido pelas comissões, não pela 

discussão em plenário. Um dos repórteres chegou a comentar que a medida 

provisória que estava em discussão não era tão importante e por isso não 

merecia mais que meia página mesmo. A editora da página argumentou ainda 

que o espaço era restrito, que os deputados repetiram muitas vezes as mesmas 

coisas e havia outros fatos importantes no dia para serem noticiados. 

 

Sem detalhar as discordâncias nos critérios adotados pela publicação – assunto do 

próximo capítulo – interessa, neste ponto, destacar a importância que as reclamações de um 

parlamentar, especialmente quando feitas em Plenário, assumem para a equipe. Também é 

relevante ressaltar, contudo, que apesar de receber um grande número de reclamações, o Jornal da 

Câmara raramente recebe a visita de parlamentares. Provavelmente por sua localização próxima 
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ao Plenário e pelo maior conhecimento dos deputados, que vão até a emissora para gravar os 

programas, a TV Câmara é um alvo muito mais constante de ―visitas‖ para reclamação direta 

com jornalistas e gestores, tanto da parte de parlamentares, quanto da de assessores. Em sete 

meses de atividade na emissora, presenciei duas cenas desconcertantes protagonizadas por 

parlamentares em confronto com os jornalistas. Em uma delas, a reclamação dizia respeito ao 

fato de a emissora não ter cedido seu auditório para a realização de um evento patrocinado pelo 

deputado. O outro caso, mais grave do ponto de vista editorial, tratou-se de uma reclamação 

sobre o teor editorial ―comunista‖ dos programas exibidos pela emissora. Segundo a interpretação 

feita pelos próprios profissionais em comentários dentro da redação, ambos os pedidos tinham 

como finalidade a obtenção de mais espaço para os respectivos deputados na programação da 

tevê. 

O que também parece ser uma opinião mais ou menos generalizada, expressa nos 

depoimentos, em conversas informais e até mesmo em comentários ouvidos nas redações dos 

veículos é que há diferença no teor e, principalmente, no grau das pressões de acordo com as 

pessoas que ocupam os cargos de chefia da Secretaria de Comunicação e os postos de comando 

na Mesa Diretora da Câmara. Algo como um critério de pessoalidade regendo relações 

profissionais e institucionais entre parlamentares e jornalistas. 

 

Tem algumas gestões que conseguem segurar mais as pressões, outras cedem 

mais. Mas de um modo geral, eles recebem a pressão quase que diretamente, 

porque o Diretor da Secom é indicado pelo Presidente da Câmara. Então, tem 

que haver um equilíbrio ali muito complicado. Você fazer jornalismo e ao 

mesmo tempo ter que lidar com esse tipo de pressão que sempre existe por parte 

da Presidência, dos deputados às vezes via Presidência, dos Deputados 

diretamente, que ligam para cá (depoimento à pesquisadora).  

 

Às vezes, você tem um grupo até interessado em tocar o trabalho e fazer uma 

coisa voltada para a comunicação pública, mas você esbarra na... A gente quer, 

mas aí você chega num Presidente da Câmara que pensa completamente 

diferente, entendeu? E você tem que ir naquilo ali. Eu acho que agora estou 

numa fase legal porque eu estou um pouco distante dessa gestão geral, 

entendeu? Eu estou voltada para um trabalho específico, então, eu estou mais 

satisfeita do que na época que eu tinha que lidar com a gestão geral da Câmara 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Enquanto muitos criticam, um profissional detentor de cargo de gestão defende mais 

espaço para as manifestações diretas dos parlamentares na programação de rádio e tevê. ―Eu acho 

que tinha que ter mais entrevistas e mais debates com Deputados‖, afirma. Segundo ele, não 
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―para promover o Deputado‖, mas porque acredita que ―o cara que passa pela TV Câmara quer 

ver Deputados, quer ouvir Deputados, quer saber de debates políticos, de debates com o 

Deputado‖. ―Ele quer saber dos assuntos que estão sendo discutidos na Câmara dos Deputados, 

quer saber se o Deputado pensa isso sobre aquilo, sobre diversos assuntos que estão na discussão 

do dia-a-dia‖, resume.  

Em outra oportunidade
26

, já discutimos a programação da TV Câmara em relação à 

especificidade de uma emissora segmentada, dedicada aos trabalhos legislativos. Na época de 

realização do artigo, um dos gerentes do canal afirmou que a transmissão das íntegras, 

especialmente das reuniões das comissões técnicas, não era bem aproveitada pela emissora. 

―Deveríamos ter mais transmissões na íntegra, ao vivo, para que as pessoas pudessem ver sem 

cortes, com menor intervenção editorial, o que está acontecendo na Câmara. Essa é a 

especificidade do canal, deveríamos aproveitá-la melhor‖, sugere. Segundo ele, as transmissões 

das reuniões das comissões são visualmente complicadas, porque há poucas câmeras, poucos 

ângulos para corte, os participantes passam na frente das câmeras, a luz é inadequada, etc., o que 

pode ter motivado a equipe a reduzir o tempo para essas transmissões na grade ao longo do 

tempo.  

O gestor estimava que apenas 25% das reuniões das comissões eram exibidas 

semanalmente, ao vivo ou gravadas. Nos períodos de recesso, aproximadamente a metade das 

reuniões acabava sendo veiculada, para preencher a grade. Sobravam, portanto, 25% das reuniões 

que não são seriam exibidas no canal. ―Não acho que devemos exibir tudo, porque há reuniões 

em que nem os parlamentares estão interessados, apenas aquele que fez o requerimento‖, 

explicou. ―Entretanto, esse é o diferencial da nossa emissora. Só nós temos as íntegras das 

reuniões, então poderíamos aproveitar mais isso‖, concluiu. 

Ao comentar a ação da TV Justiça, outro dos canais estatais de carregamento obrigatório 

pelas distribuidoras de TV por assinatura no Brasil, Eugênio Bucci (2009) também aborda a 

questão das transmissões ao vivo das sessões do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Para ele, a compreensão da emissora precisa considerá-la ―menos como instrumento de 

                                                 

26 Discussão apresentada em BARROS, A. T.; BERNARDES, C. B.; LEMOS, C. R. F. Programação e audiência de uma emissora 

legislativa: o caso da TV Câmara. In: IV Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas 

- Abrapcorp, 2010, Porto Alegre/RS. Anais (on-line) do IV Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e de 

Relações Públicas - Abrapcorp. São Paulo : Abrapcorp, 2010. 
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propaganda de um Poder - ou um instrumento de promoção de seus integrantes - e mais como um 

serviço público‖. Ele admite que, ao fazer divulgação de um dos Poderes da República, a TV 

Justiça ―funciona como uma ferramenta de relações públicas‖. Entretanto, destaca que ―ao 

mesmo tempo, e aqui está o seu sentido mais legítimo, ela dialoga com o público e, por meio 

desse diálogo, recebe as demandas da sociedade, mesmo que sejam demandas silenciosas, não 

declaradas‖, o que ―acaba contribuindo para conferir mais transparência ao Judiciário‖.  

Apesar das críticas de que a emissora estaria prejudicando a imagem do Poder Judiciário 

ao transmitir sessões de debates em que ministros do STF acabam trocando insultos, Bucci 

acredita que não é uma boa ideia substituir as transmissões ao vivo por ―versões editadas das 

sessões, mais concisas, mais enxutas, que seriam exibidas depois‖.  

(...) além de empobrecer o que já existe, ela se revelará impraticável. Para 

viabilizar essas edições, o STF teria de contar com um supereditor, um ser 

iluminado que, sendo mais prudente que os próprios ministros, fosse capaz de 

recortar as declarações e os votos de cada um deles, resolvendo, acima deles, o 

que mereceria ir ao ar e o que deveria ser suprimido. 

Será que os ministros se submeteriam a isso? Eles aceitariam que a TV do 

próprio tribunal eliminasse de suas manifestações os trechos tidos como 

inadequados? Dificilmente (Bucci, 2009). 

 

Acreditamos que o paralelo entre a TV Justiça e a TV Câmara, nesse ponto, seja útil. Um 

dos pontos de disputa entre deputados e profissionais é, aliás, a obrigatoriedade de transmissão do 

Plenário, exigida pelas regras legais na criação das emissoras legislativas. Obviamente, a 

transmissão ao vivo retira dos jornalistas boa parte do seu poder de intervenção, ainda que o 

próprio posicionamento das câmeras no Plenário já demonstre algum enquadramento 

profissional. Mesmo assim, a intervenção dos profissionais é muito maior em programas como 

Fatos e Opiniões, uma edição dos melhores momentos do Plenário durante a semana feita por 

jornalistas da emissora. Ou seja, são eles e não os próprios parlamentares que decidem quais 

momentos, quais trechos de discursos e quais questões debatidas durante a semana merecem a 

atenção do público. 

A cobertura ao vivo, sem interrupções ou edição, sempre foi o principal objetivo dos 

parlamentares, tanto no Brasil – onde a regra de transmissão na íntegra do Plenário foi 

incorporada à regulação das emissoras legislativas – quanto nos Estados Unidos. Segundo Garay 

(1984), desde o início das discussões para implantação da cobertura televisiva no congresso 

norte-americano os jornalistas deixaram claro que seria ―impraticável‖ (1984, p.61) a transmissão 
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sem cortes das reuniões das comissões, por exemplo. Um executivo da rede ABC, John Lynch, 

afirmou aos parlamentares, em 1969, que o julgamento dos repórteres requeria que eles 

relatassem o mais importante e explicassem para a audiência as intrincadas questões em debate 

(Garay, 1984, p.61). A recusa das grandes redes comerciais de TV na transmissão das íntegras foi 

um dos motivos, segundo o autor, que levou os parlamentares a buscarem uma alternativa para 

permitir a cobertura dos trabalhos legislativos nos Estados Unidos, o que também estimulou a 

criação da C-SPAN. 

Ainda sobre o espaço que deve ser destinado aos deputados nos veículos, em conversa 

informal, uma repórter da Rádio Câmara observou que as matérias da Agência não podem deixar 

de lado os deputados, apesar de concordarmos que a regra mais utilizada na cobertura das 

audiências, por exemplo, era colocar no lide
27

 os convidados externos. No caso de ministros, eles 

sempre estão no lide. A justificativa oficial da equipe é que a Agência se pauta pelo critério 

jornalístico, não o critério institucional, ou seja, não faz comunicação chapa-branca, o que 

significa que, se o ministro foi convidado para uma audiência, ele é a figura mais importante do 

evento. Dito de outro modo, o critério deixa subentendida a ideia de que apontar a relação dos 

assuntos discutidos com a Câmara ou dar espaço para as opiniões dos parlamentares seja apenas 

um critério institucional para melhorar a imagem da instituição, e não um critério jornalístico 

importante para mídias legislativas. 

Ao reconhecerem a pressão institucional e dos parlamentares pelo uso das mídias com 

fins persuasivos, ou seja, para melhorar a imagem da Câmara e dos deputados, os jornalistas da 

Secom admitem o caráter híbrido de sua atividade, misto de relações públicas com jornalismo. 

Não há ingenuidade, portanto, na defesa de critérios jornalísticos para as práticas de comunicação 

das mídias legislativas. Ao contrário, parece haver uma pressão profissional que tem como 

objetivo principal contrapor-se às pressões hierárquicas sofridas no ambiente institucional. Desse 

modo, o jogo de poder interno da Câmara não passa despercebido aos profissionais. Ao contrário, 

é incorporado por eles ao reafirmarem o discurso profissional de busca por maior autonomia e ao 

destacarem que as atividades que realizam não podem ser consideradas, em sua totalidade, como 

―jornalismo‖. 

                                                 

27 Lide é a forma aportuguesada da palavra ―lead‖, que significa o primeiro parágrafo de uma matéria jornalística no jargão 

profissional. 
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A gente, na verdade, reflete o jogo de poder que tem na Casa. Você pode ver que 

é diferente a reclamação de deputado da reclamação de um líder, da reclamação 

do Presidente. Certamente, um esporro que venha da Presidência tem um peso 

muito maior do que um deputado de baixo clero que vem e pede. Embora se ele 

também insistir, a gente acaba tentando ver o que dá para fazer, se a gente errou, 

ou como aquele deputado pode entrar no noticiário ou não. Mas eu acho que a 

gente se esmera mais, ou tem que ficar mais preocupada em não errar, em 

função de uma liderança, de uma Presidência. Acho que a gente reflete essa 

estrutura de poder (depoimento à pesquisadora). 

Acho que a Secom é um órgão muito vinculado à Presidência da Câmara. Então, 

o deputado não tem acesso direto, são só os cabeças. A Secom, na minha visão, 

é um corpo de relações públicas para servir aos cabeças da Câmara, da Casa, 

porque os pequenos deputados, sem expressão, também não têm acesso, não 

podem influenciar a linha editorial, decisória. E nós aqui da agência, do jornal, 

da rádio e uma parte da tevê praticamos um ―quase-jornalismo‖, um jornalismo 

que tenta parecer autêntico, mas não é. Então, a relação da Secom com a 

Presidência é uma relação de subordinação direta incontestável (depoimento à 

pesquisadora). 

 

2.4 Oportunidades e desafios 

Depois desse breve panorama das perspectivas teóricas, políticas e profissionais sobre os 

veículos legislativos, vamos abordar algumas questões que dizem respeito às potencialidades e 

limites para as atividades jornalísticas na Câmara, considerando o fator político envolvido nelas. 

Não se pretende, ingenuamente, afirmar que a única intenção de parlamentares ou profissionais 

com as mídias legislativas seja a transparência do Poder Legislativo. Como bem ressaltam alguns 

deputados, a conexão eleitoral e a comunicação direta com eleitores é um objetivo claro dos 

legisladores. E, além da transparência, os próprios servidores reconhecem uma série de outras 

funções das mídias da Câmara.  

É inegável, contudo, que o acesso à instituição e suas atividades cotidianas – sessões do 

Plenário, reuniões de CPI, audiências públicas das comissões, etc. – foi muito ampliado com a 

criação dos veículos de comunicação da Secom, especialmente a TV Câmara, que chega a todo o 

País por meio da TV por assinatura, e a Agência Câmara, por meio da internet. Ambas não 

podem ser consideradas mídias massivas, por conta dos suportes tecnológicos para sua 

divulgação. Ainda assim, levam informações a cidadãos que, antes delas, não tinham nenhuma 

forma de acesso à Câmara dos Deputados. 

Uma questão adicional diz respeito às condições éticas de exercício da profissão 

jornalística. Uma das repórteres entrevistadas revelou que, ao fazer uma matéria sobre a 
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aprovação de um projeto na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 

descobriu que a proibição da propaganda de bebidas em veículos de comunicação havia sido 

incluída em um dos relatórios das comissões e aprovada em caráter conclusivo na Câmara sem 

que ninguém da sociedade civil se manifestasse sobre o assunto. Como ela fez a matéria e 

noticiou o fato, ficou sabendo que a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(Abert) estava conversando com os deputados para que eles pedissem urgência ao projeto. Dessa 

forma, a matéria seria votada também no Plenário, onde seria possível barrar ou, pelo menos, 

retardar sua aprovação em razão do poderoso lobby pela rejeição do projeto feito pela entidade 

junto aos parlamentares.  

―Fiquei me sentindo meio culpada, porque o negócio estava rolando meio escondido, para 

evitar o lobby, e com a matéria nós alertamos a todos‖, contou. ―Mas o que eu ia fazer? Minha 

obrigação era colocar a informação. Mas esse negócio de transparência é complicado. Será que 

tudo tem que ser transparente?‖, questionou. As preocupações da profissional revelam 

exatamente um dos dilemas éticos do jornalismo: transparência a qualquer preço, como 

convicção, ou o apelo à ética da responsabilidade? O jornalista pode informar tudo o que sabe? E 

mais, todas as informações políticas precisam ser públicas? Ou, em outros termos: é bom para a 

sociedade que sejam? 

Além do banco de dados informatizado das proposições, que permite a pesquisa dos 

projetos originais, o fato de eles serem noticiados – e as notícias sobre determinados assuntos são 

enviadas pelo boletim diário da Agência Câmara aos representantes de várias entidades e também 

a pessoas físicas interessadas nos temas – permite a visibilidade das propostas. Ou seja, o fato de 

um projeto ser noticiado serve de alerta sobre sua existência aos grupos interessados ou não em 

sua aprovação. Em última instância, mobiliza socialmente grupos ou indivíduos, entidades e 

categorias profissionais, por exemplo. Como ressalta um profissional, ―a Agência propicia, dá 

oportunidade de maior participação do cidadão comum no processo legislativo via internet‖.  

A partir dos relatos de profissionais e das opiniões expressas pelos parlamentares, 

percebemos que as tensões entre os campos jornalístico e político aparecem agudamente nos 

veículos de comunicação do Legislativo, especialmente porque há uma disputa pelo poder de 

determinação dos critérios de cobertura. Isto é, O QUE e QUEM merece destaque nas mídias da 

Câmara.  
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A disputa é ampliada por alguns fatores estruturais, como a forma de contratação da 

equipe. A relação trabalhista dos servidores concursados com a instituição traz uma certa 

independência de ação, por conta da estabilidade no emprego, que não existe na relação com os 

terceirizados, por exemplo, e, muito menos, com os funcionários contratados pelos próprios 

deputados para seus gabinetes (assessores parlamentares)
28

. Ao mesmo tempo em que garante 

autonomia para os jornalistas, a estabilidade cria um afastamento da instituição, na opinião de 

alguns profissionais. Um deles destaca: 

Eu gostaria de crer que é importante ter essa independência e que a 

independência não eximiria a gente de um compromisso verdadeiro com a 

instituição. O que eu estou dizendo com compromisso verdadeiro é a gente ter 

um estreitamento maior com os personagens da instituição, essa separação é 

muito perigosa. É claro que a Câmara está além dos deputados que foram 

envolvidos no escândalo sanguessuga, ou no escândalo do mensalão. Mas esse 

distanciamento, esse muro que a gente cria entre um e outro, ele é perigoso 

porque é um falso comprometimento com a instituição. Porque a instituição são 

esses representantes. Não tem um Congresso Nacional no sentido da existência 

dele excluindo os representantes do povo (entrevista à pesquisadora).  

 

Os conflitos entre jornalistas e parlamentares representam diferentes perspectivas sociais 

que Max Weber já havia descrito no início do século XX, ao falar do surgimento dos políticos 

profissionais
29

 e da disputa entre o funcionalismo especializado e os políticos dirigentes (Weber, 

1999b, p.537). A dicotomia entre questão técnica versus fator político parece ser constante em 

todas as discussões travadas entre parlamentares e jornalistas. Parece, mesmo, ser um ponto 

nevrálgico, como já havia apontado Weber nas relações entre a política e a burocracia. A 

burocracia vai sempre apontar na direção da técnica – uma vez que o domínio da técnica é a sua 

                                                 

28 Conforme ressalta um dos entrevistados, que já havia trabalhado em um gabinete parlamentar: ―Nos gabinetes a pessoa tem que 

trabalhar muito, a pressão é muito grande, os deputados exigem muito, você não tem horário, é muita cobrança. É uma loucura, no 

gabinete é uma loucura de trabalhar, sabe? Se você não mostrar serviço você vai pra rua, sem aviso prévio, sem nada. Então, há 

uma diferença drástica. Enquanto aqui na área do corpo efetivo você tem uma garantia quase absoluta contra demissão, lá você 

não tem garantia nenhuma. É um limbo. Então a cultura lá é totalmente diferente. Se você for lá conversar com quem trabalha em 

gabinete você vai ver que o nível de tensão é muito grande, o ritmo é muito forte. É totalmente diferente. Época de eleição então a 

coisa pára toda, você trabalha demais. Totalmente diferente, é outra realidade‖. 
29 Segundo Weber, pode-se viver ―para‖ a política ou pode-se viver ―da‖ política, sem que tais opções sejam necessariamente 

excludentes ou contraditórias. ―Quem vive ‗para‘ a política a transforma, no sentido mais profundo do termo, em ‗objetivo de sua 

vida‘, seja porque encontra forma de gozo na simples posse do poder, seja porque o exercício dessa atividade lhe permite achar 

um equilíbrio interno e exprimir valor pessoal, colocando-o o a serviço de uma ‗causa‘ que dá significação à sua vida. Nesse 

sentido profundo, todo homem sério, que vive para uma causa, vive também dela. Portanto, assenta-se nossa distinção num 

aspecto extremamente importante da condição do homem político, que é o aspecto econômico. Do que vê na política uma 

permanente fonte de rendas, diremos que ‗vive da política‘ e diremos, no caso contrário, que ‗vive para a política‘.‖ WEBER, 

Max. Ciência e Política. Duas vocações. São Paulo: Martin Claret: 2006. P. 68. 
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especialidade – enquanto o político fica o tempo todo tentando se livrar dos critérios que regem a 

burocracia. 

Como explica o autor alemão, o desenvolvimento moderno da função pública em fins do 

século XIX exige 

um grupo de trabalhadores intelectuais especializados, altamente qualificados e 

que se preparam, durante muito tempo, para o desempenho de sua tarefa 

profissional, sendo animados por um sentimento muito desenvolvido de honra 

corporativa, em que se realça o sentimento da integridade (Weber, 2006, p.72). 

 

As exigências técnicas de funcionamento de um estado cada vez mais parecido com uma 

empresa capitalista se fazem sentir no crescimento da burocracia que, à semelhança do conselho 

de administração de uma corporação que impõe suas decisões sobre a gestão dos negócios à 

assembleia de acionistas, dirige o povo (Weber, 2006, p.77). Ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento da política como uma ―empresa‖, que exigia o treinamento para a luta pelo 

poder, condicionou a divisão da burocracia em duas categorias distintas: os funcionários 

especializados e os funcionários políticos (Weber, 1999b, p. 538). 

O autor explica que os funcionários políticos ―podem ser transferidos, demitidos ou 

‗colocados à disposição‘‖ a qualquer momento, enquanto os funcionários especializados têm uma 

certa ―independência‖ (Weber, 1999b,  p.538). O funcionário autêntico, segundo Weber, ―não 

deve fazer política, mas ‗administrar‘, e isso, sobretudo, de modo imparcial‖ (1999b, p.539). Ou 

seja, ele não pode fazer exatamente o que os políticos fazem, que é lutar com parcialidade e 

paixão, mas deve manter-se ―acima dos partidos, e isto significa na verdade: fora da luta pelo 

poder próprio, é como deve manter-se o funcionário‖ (Weber, 1999b, p.543). 

Não é, como já dissemos, coisa de funcionário entrar na luta política defendendo 

suas próprias convicções e, neste sentido, ‗fazer política‘, que sempre é uma 

luta. Ao contrário, seu orgulho consiste em poder manter a imparcialidade e, 

portanto, superar suas próprias inclinações e opiniões, para executar exata e 

adequadamente o que exige dele o regulamento geral ou uma instrução especial, 

mesmo que não corresponda a suas próprias concepções políticas, e 

precisamente neste caso (Weber, 1999b, p.564). 

 

 O profissional da Secom que alerta para os riscos da separação entre deputados e 

jornalistas afirma também que é preciso discutir os parâmetros da Comunicação Pública sem que 

isso signifique ―uma defesa contra os deputados ou contra a ameaça de intervenção dos 

deputados‖. Para esse jornalista ―isso é uma distorção‖, pois ―a comunicação pública tem que ser 

colocada aqui como afirmação do que está na Constituição, que a gente produz um tipo de 
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informação complementar que enriquece a oferta de comunicação‖. Para completar seu 

raciocínio, ele destaca que: 

Qualquer um dos quinhentos e treze que estão aqui foi eleito, existe uma 

carreira, existe uma história por trás deles. É muito simplismo a imagem que se 

extrai da Câmara a partir do noticiário, de pessoas que só fazem negociata. Tem 

negociatas aqui? Tem, tenho certeza que tem, não posso provar. Tem político 

picareta aqui? Tem. Mas é muito, muito, muito além disso.  Quando você vê o 

relatório do DIAP sobre a chamada ‗pior das legislaturas‘, aquela do mensalão, 

você vê que o que se extrai dos quatro anos do mandato são leis que interessam à 

Nação, são projetos de alcance nacional. E, em grande medida, isso não é falado, 

mesmo a quantidade de matérias que são votadas por iniciativa do Executivo, ou 

por medida provisória, ou por projeto de lei, elas são bastante melhoradas e 

modificadas pelos Parlamentares. E o próprio fato de colocar em debate, na hora 

em que chegam aqui esses projetos são esmiuçados, são colocados de forma 

transparente, são detalhados, é um jogo de cartas levantadas para cima. Essa é a 

diferença entre ter ou não ter um Parlamento. E essa compreensão seria 

favorecida se houvesse maior aproximação e, em consequência, maior 

comprometimento da gente com o significado dessa instituição aqui (entrevista à 

pesquisadora).  

 

O profissional condena, exatamente, os termos que muitos profissionais utilizaram 

durante as entrevistas ao ressaltarem que os jornalistas concursados deveriam ―resistir mais às 

pressões dos parlamentares‖, o que significa, em termos weberianos, cumprir as tarefas técnicas 

da burocracia sem deixar-se influenciar pela luta política. Uma jornalista argumentou durante um 

debate com outros colegas que ―somos funcionários públicos, temos responsabilidades públicas 

com a nossa atividade e não podemos ser comandados pelas vontades dos parlamentares, uma vez 

que nosso compromisso é com a população‖. Ela contou ainda o caso ocorrido com um repórter 

da rádio durante a realização do programa especial semanal de entrevista com o presidente da 

Casa. Depois de ser entrevistado na TV Câmara, e de ter reclamado das perguntas da jornalista, o 

presidente deveria dar uma entrevista para o repórter da Rádio. No caminho, o político foi 

extremamente grosseiro com o repórter, afirmando que ele não deveria ser tão burro quanto a 

colega da TV havia sido. O motivo da irritação do presidente, segundo o relato, foi o fato de a 

repórter ter insistido na pergunta sobre a demora das votações no Plenário, que ele não queria 

responder. 

Seguido por um séquito de assessores do presidente e pelo próprio Diretor da Secom, o 

repórter sentiu-se extremamente constrangido, mas mesmo assim cumpriu a tarefa e ainda foi 

elogiado pelo presidente: ―pelo menos não foi tão burro quanto a menina da TV‖, teria sido o 

comentário final da autoridade máxima da Câmara. Para a jornalista que contou a história, a 



92 

 

 

postura do presidente e dos assessores configura assédio moral. Na mesma semana do ocorrido 

com o jornalista da Rádio Câmara, um site de informações sobre jornalistas e imprensa noticiou 

que o assessor de imprensa do Presidente da Câmara havia mandado um repórter da Agência 

Radioweb desligar seu gravador durante uma entrevista porque teria feito uma pergunta 

inconveniente. 

Em outra ocasião, já em 2008, um fato envolvendo uma repórter da Rádio Câmara 

também gerou tensões entre parlamentares e a equipe de jornalistas da Casa. Segue o registro dos 

acontecimentos feito à época: 

A semana que passou foi nervosa na Rádio. Na quarta-feira passada, fui 

trabalhar à tarde e, ao chegar, soube que o presidente havia xingado a nossa 

colega [fulana] na frente de todos os demais jornalistas. Ela perguntou a ele algo 

sobre a comissão que o Presidente da República anunciou na cerimônia de 

comemoração aos 20 anos da Constituição e ele disse que aquilo não era 

novidade, pois a comissão havia sido ideia dele e já havia sido criada. Só não 

contou, na frente dos outros veículos, que a comissão não foi instalada ainda e 

nunca funcionou. Além disso, fez questão de destacar que ela, mais do que 

ninguém, por ser da Rádio Câmara, deveria saber disso. Obviamente, ela ficou 

arrasada, não apenas pela humilhação pública, mas porque não é a primeira vez 

que ela leva uma patada desse quilate da excelência-mor da Câmara. 

 

Depois da confusão, uma das jornalistas da emissora defendeu, durante um debate por e-

mail sobre a proposta de criação de um Conselho Editorial para os veículos, que ―um dos direitos 

garantidos deve ser o de exercer nossa atividade sem constrangimento‖. Para a jornalista, 

―nenhuma pergunta deveria ser proibida porque nossa atividade pressupõe apuração. O 

entrevistado pode optar por não responder, mas temos o direito de fazer qualquer pergunta!‖. 

Em relação aos pedidos por ―mais exposição‖ dos parlamentares nas mídias legislativas, o 

caso mais ilustrativo durante o período analisado ocorreu em 2007. Em maio daquele ano, uma 

reunião com todos os profissionais foi convocada pela direção para apresentação do Projeto de 

Valorização da Atividade Parlamentar (PROVAP). Na época, a reunião serviu para comunicar 

aos subordinados as medidas previstas no programa que, inclusive, já havia sido entregue aos 

integrantes da Mesa da Câmara. 

Na ocasião, o diretor da Secom afirmou que o Provap não era de ordem pessoal, pois não 

havia sido inventado por ele. ―Estou apenas respondendo à demanda da Mesa‖, foi sua declaração 

à época. Ele lembrou que os parlamentares eleitos no início do ano para a Mesa Diretora já 

haviam comentado em mais de uma ocasião que estavam preocupados com a comunicação da 
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Câmara e com a imagem que a sociedade tem da instituição. ―Já começamos a conversar com 

eles e vamos apresentar para vocês o plano que vamos apresentar para eles‖, continuou. ―É uma 

discussão que está sendo levada à Mesa. Temos gordura pra queimar para atender à demanda de 

aumentar a presença de Parlamentares na mídia – nossa e dos outros‖, concluiu.  

Durante o encontro, o diretor explicou que o programa não se destinava exclusivamente à 

equipe de jornalismo, pois das ―42 ações de impacto, só 18 são para o jornalismo‖. ―Vocês vão 

continuar fazendo o que já fazem. Melhorar a imagem da Câmara é tarefa para o pessoal de RP. 

O que não significa que os jornalistas não possam contribuir para a melhoria da instituição 

também‖, enfatizou. Ele ressaltou que a inclusão da missão da Secom logo no início do 

documento entregue para os parlamentares foi feita para reforçar ―que não mudaremos o que 

estamos fazendo‖. ―Não deixaremos de ser isentos, apartidários, etc. por fazermos as ações 

sugeridas‖, ressaltou. Mesmo assim, de acordo com as expectativas dos diretores, ―se tudo for 

implantado, estimamos uma ampliação de 40% na participação dos parlamentares na mídia‖.  

Um dos pontos mais interessantes de toda a discussão foi a admissão, pelos diretores, de 

que o Provap não era ―um programa de valorização da Câmara, da instituição‖. O objetivo, 

segundo eles, era ―ampliar a visibilidade das realizações dos Deputados Federais, colaborando 

com a formação de uma imagem institucional positiva‖. A diretora da TV Câmara à época 

chamou a atenção de todos para a ambiguidade na redação dada ao objetivo. Segundo ela, ―dar 

visibilidade às realizações dos deputados é diferente de dar visibilidade às atividades 

parlamentares‖. ―Isso vai abrir oportunidade para que eles reclamem sempre por mais chances de 

aparecerem na emissora. Para eles, tudo o que fazem aqui na Câmara é importante e merece 

cobertura‖, concluiu ela. A diretora lembrou ainda que fazia um verdadeiro trabalho de 

―doutrinação‖ para explicar aos parlamentares quais são os critérios e rotinas de trabalho e, 

segundo ela, o Provap iria prejudicar ainda mais a relação com os deputados. 

Alguns repórteres também expressaram seu descontentamento com o programa. Uma 

profissional da Rádio Câmara questionou duramente as medidas afirmando que ―não somos 

assessores de imprensa dos deputados e institucionalizar isso é perigoso, porque se perde a 

qualidade da cobertura do jornalismo‖. Já uma repórter da TV também questionou se o programa 

não complicaria a situação dos jornalistas da Casa.  

O diretor respondeu a ambas que o Provap era mais amplo que o jornalismo, que apenas 

40% de suas ações diziam respeito ao jornalismo. Ele ressaltou ainda que ―as pressões são o 
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nosso dia-a-dia. Temos que administrar isso, ou ampliando em alguns casos ou desafogando um 

pouquinho a demanda, diluindo essas pressões‖ e citou como exemplo de desafogamento os 

programas da rádio criados para que os parlamentares tivessem mais um espaço para 

pronunciamentos no veículo (especialmente o Jogo Rápido, criado na época como uma das 

iniciativas do Provap). 

Durante a discussão, uma das repórteres chegou a sugerir que fosse feito um trabalho de 

assessoria de imprensa mais pró-ativo, ao invés de reativo, para que essa imagem fosse 

melhorada sem interferir no trabalho dos veículos. O assessor de imprensa da Câmara à época 

interveio na discussão para afirmar que a angústia da repórter era a mesma dos deputados em 

relação à mídia comercial, mas que isso poderia ser atribuído também às ações dos 

parlamentares, que criam desconfianças entre os jornalistas. ―Não somos nós quem vai mudar 

isso, nosso poder em mudar essa imagem é pequeno‖, destacou. 

A preocupação com a imagem da Câmara é, obviamente, uma questão central para os 

setores da Secom que trabalham com Divulgação Institucional e Relações Públicas, assim como 

entre os parlamentares. Na época, o coordenador da área da Comunicação Institucional da 

Câmara afirmou que era preciso aproveitar ―a estratégia de guerra e fazer da crise uma 

oportunidade de autoconhecimento e de promoção desses eventos‖, querendo dizer que a pressão 

parlamentar poderia ser bem aproveitada pela equipe. As peculiaridades das diferentes carreiras 

da Comunicação Social, especialmente o tradicional embate entre jornalistas e relações públicas, 

ficam claras no diferente posicionamento dos servidores da Secom
30

.  

Como já mencionamos anteriormente, os próprios jornalistas reconhecem que a 

preocupação com a imagem institucional é algo importante. Para alguns, a preocupação da 

instituição com sua imagem e com o destaque para os valores republicanos que representa é 

legítima e necessária no regime democrático. 

A Câmara dos Deputados tem valores para disseminar, a Câmara dos Deputados 

tem uma mensagem para passar. E isso não é propaganda de Parlamentar, isso 

não é para mentir, isso não é para florear. Isso é uma coisa que eu acho que é 

central para a questão da democracia. Eu vi umas pesquisas que o brasileiro, 

60%, acredita na democracia, mas o crédito que ele tem com as instituições 

democráticas é o oposto. E essa contradição é muito perigosa (depoimento à 

pesquisadora). 

                                                 

30 O ponto será tema de maior reflexão no Capítulo 4 deste trabalho, quando detalharemos como a Cultura Institucional interfere 

na prática profissional das mídias legislativas. 
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Entretanto, na opinião dos jornalistas a defesa da imagem da instituição não se confunde 

com a defesa das opiniões dos parlamentares ou com a divulgação apenas de informações 

positivas sobre eles, o que poderia caracterizar uso privado de veículos públicos. A ideia é que o 

uso privado de veículos estatais é um problema para o serviço público, pois, em realidade, os 

veículos de comunicação da Câmara pertencem a todos os brasileiros, que, indiretamente, pagam 

os servidores e sustentam sua estrutura por meio dos impostos. Por isso, o argumento da 

pluralidade e de mostrar sempre todos os lados de uma questão ganha força. Isso inclui mostrar 

também os argumentos do parlamentar, que precisa – legitimamente, num regime democrático – 

fazer a conexão com seus eleitores, e, especialmente, inclui o direito de o eleitor saber o que o 

seu parlamentar está fazendo. 

Dessa forma, não é direito dos eleitores de um pequeno município obterem, por meio da 

TV Câmara, informações sobre um deputado que, eventualmente, é candidato à prefeitura? 

Logicamente, um jornalista deverá argumentar que a forma mais correta do eleitor obter tais 

dados é por meio da cobertura jornalística dos fatos, e não por meio dos discursos do próprio 

parlamentar, interessado prioritariamente em sua eleição (ou então, que o eleitor deveria obter 

essas informações por meio do Horário Eleitoral Gratuito). Mas o eleitor não deve ter o direito de 

acesso ao discurso de todos os candidatos para poder escolher racionalmente com base nas 

promessas ou a partir das ações anteriores do político? 

No caso dos políticos, é comum que eles tenham que fazer promessas a interesses 

específicos para que sejam eleitos, mas, ao mesmo tempo, as promessas podem ser um 

investimento informativo para os eleitores na hora da escolha do candidato (Manin et al., 2006, p. 

112-117). Isso tudo porque, apesar de não serem obrigados legalmente a manterem sua 

plataforma eleitoral, até porque pode ser racional modificar a política caso seja necessário, os 

políticos esperam que os eleitores possam reelegê-los se cumprirem suas promessas de campanha 

(Manin et al., 2006).  

Uma outra questão de fundo diz respeito ao poder de julgamento político. Quem deve 

julgar se o que está sendo feito é correto ou não é o próprio eleitor, à vista de seus interesses e 

demandas, não o jornalista, por seus próprios critérios ou interesses. Desse modo, assim como o 

deputado não pode cercear a informação que deve chegar ao eleitor, o jornalista não pode julgar 
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ou censurar as manifestações dos parlamentares na tribuna da Câmara. Nas palavras de um dos 

profissionais da Secom, 

Quem absolve ou condena é quem tem mandato parlamentar para isso. O fato de 

a gente passar em um concurso público para ser funcionário do Legislativo não 

nos dá o poder de julgar os parlamentares. Só quem pode julgar os parlamentares 

é o povo, ou os parlamentares, que têm a delegação do povo. Nós, que somos 

jornalistas, e entramos aqui pelo concurso, nossa função não é essa. Nós somos 

pagos para divulgar, para noticiar, para acompanhar as atividades. Agora, quem 

julga, condena, não somos nós. Nós não temos delegação do povo para isso 

(depoimento à pesquisadora).  

 

Seguindo o raciocínio da falta de mandato popular para o jornalista, o mais lógico seria a 

transparência total de todas as atividades legislativas. Ou a cobertura total de tudo o que ocorre 

no Parlamento. Ocorre que a cobertura total não é jornalismo. Jornalismo, ao contrário, pressupõe 

exatamente a seleção do que vai ser noticiado, aquilo que é mais relevante e mais importante 

entre tudo o que aconteceu no período. Há uma nítida questão de orientação, de ponto de vista. O 

jornalista seleciona para o público aquilo que ele merece, precisa ou quer saber. No entanto, 

quem faz isso é um selecionador profissional. A questão, portanto, parece ser exatamente QUEM 

vai definir os critérios para selecionar os fatos mais relevantes, mais importantes, mais úteis para 

o eleitor. Ao fim e ao cabo, deveria ele próprio ser o responsável por buscar as informações que 

realmente interessam a ele, o que se torna impossível devido ao arranjo e à estrutura dos próprios 

veículos de comunicação. Tornaremos a discutir essa questão com mais detalhes adiante. 

O que está sob questionamento, portanto, é o papel das mídias legislativas de divulgarem 

para a população as opiniões dos parlamentares eleitos sobre os assuntos que interessam ao País. 

Além de os eleitores terem o direito de saberem o que pensam seus representantes, os demais 

cidadãos precisam saber quais são as opiniões que estão em jogo. A sociedade, por meio de suas 

organizações ou de alguns indivíduos, precisa se orientar sobre os interesses conflitantes em cada 

assunto estratégico. 

Uma das profissionais da Secom lembra, a este respeito, que também almejava uma 

liberdade total ao ingressar na Câmara, ―mas depois foi se dando conta de que a instituição é 

formada também pelos deputados, que nós servimos como intermediários entre eles e a 

população e que, por isso, precisamos levá-los em conta‖. Além disso, ela observou que são os 

deputados os detentores dos votos populares, não os jornalistas. ―E, por isso, como é que nós 
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podemos ter a arrogância de acharmos que sabemos melhor do que eles o que é o interesse 

público?‖, ponderou. 

Sobre a mesma questão, outra jornalista ressalta que, apesar desse argumento da 

legitimidade política alcançada pelo voto, os deputados formam um grupo específico, uma 

espécie de categoria, de ―corporação‖, com interesses distintos dos interesses do resto da 

população - especialmente, o interesse bastante particular da reeleição – além de ser governada 

por uma elite. Ideia que encontra base no argumento da ―mão-de-ferro das oligarquias 

partidárias‖ elaborado por Michels
31

. Ou na própria ideia de burocracia de Weber, caracterizada 

pelos ―políticos profissionais‖. Por isso, a jornalista defende a técnica do jornalismo como 

critério para atender ao interesse público, livre dos interesses partidários específicos. 

Os embates entre jornalistas e parlamentares não se dão apenas no terreno informativo 

propriamente dito. Em 2007, por exemplo, houve uma grande polêmica sobre a compra de 

computadores portáteis para a equipe de reportagem da Escrita. Depois das máquinas terem sido 

entregues à Secom, o 1º secretário da Câmara à época mandou que os equipamentos fossem 

recolhidos. A explicação que circulou entre a equipe é que muitos parlamentares teriam 

questionado a Mesa Diretora sobre os motivos da compra das máquinas para os jornalistas e não 

para os próprios deputados ou seus assessores. Outra explicação não-oficial é que os 

parlamentares teriam perdido o prazo legal para informarem sobre a necessidade dos 

equipamentos e, por isso, teriam ficado sem computadores. Dessa forma, quando chegaram as 

máquinas da Secom, eles teriam solicitado que fossem entregues a eles. 

Uma reunião da equipe foi realizada para que se discutissem estratégias de ação para a 

solução do problema. Enquanto alguns jornalistas propunham o boicote à cobertura das 

atividades como forma de protesto, os gestores se mostraram preocupados com qualquer atitude 

que parecesse uma forma de confronto. Uma das gestoras do Jornal da Câmara avaliou que a 

explicação para o que deixássemos de fazer deveria sempre ser aquilo que ―não podemos‖, jamais 

aquilo que ―não queremos‖. ―Se parecer que estamos querendo confrontar os parlamentares, pode 

ser até pior, vamos perder tudo, eles podem até intervir aqui, tirar a todos nós e colocar outros 

                                                 

31 Robert Michels analisou o Partido Social-Democrata Alemão (SPD) e apresentou sua tese sobre a relação entre democracia e 

organização, conceituando a ―lei de ferro da oligarquia‖, ou seja, a tendência à centralização e à burocratização das organizações 

de massa. Segundo ele, é impossível uma organização realizar seu fim democrático, pois em toda a organização haverá uma elite, 

uma oligarquia que comandará os demais integrantes. MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos. Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília, 1982. 
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diretores que só mandem as coisas serem feitas‖, ressaltou. Mesmo assim, ela admitiu que a falta 

de cobertura para alguns eventos poderia surtir efeito sobre os deputados. ―Se não sair no jornal, 

é porque não houve cobertura. Essa é uma casa política. Se houver o deadline, algumas coisas 

ficarão sem cobrir e aí haverá impacto‖, considerou. De qualquer forma, depois de conversas e 

explicações, os computadores foram entregues à equipe em novembro de 2007. 

Pouco antes, em junho de 2007, a equipe já havia sido reunida para discutir as 

modificações que estavam sendo feitas no Jornal da Câmara – tiragem, proposta de edição 

semanal, etc. – por conta das novas orientações do Provap. Na ocasião, o Diretor da Secom 

destacou a dificuldade por que a publicação passa com tantas mudanças de critério, tão rápidas. 

―A cada legislatura, o jornal tem que se adaptar para atender à demanda inicial na nova Mesa‖, 

explicou. ―É o mesmo que ocorre nos demais veículos: muda o editor, muda a cara da publicação. 

No nosso caso, é a Mesa Diretora quem dá o tom, isto é, muda o critério editorial‖, sentenciou. 

Esta fala do Diretor deixou realmente claro para toda a equipe que a condução dos veículos está 

na mão dos parlamentares. 

Esta situação, de fato, não é ignorada pelos profissionais, ainda que eles tentem burlar as 

orientações no cotidiano das mídias. A forma como são feitas as nomeações para os cargos de 

chefia, comum ao funcionalismo público em todo o País, deixa claro quem manda nos veículos. 

Eu acho que os veículos oscilam muito em função da Mesa Diretora, do 

Presidente da Câmara, dos líderes, dos partidos. Você tem administrações que 

são mais intervencionistas, outras são menos. Se você tem uma administração 

mais intervencionista, claro que o presidente passa a interferir mais na linha 

editorial do veículo, e esse veículo é formado por servidores públicos que se 

sentem com a obrigação moral de ampliar o espaço de divulgação dessas 

autoridades (depoimento à pesquisadora). 

 

O lado ruim é que a Casa tem um sistema de poder que não garante uma 

independência dos seus órgãos de comunicação.  O fato da gente não ter uma 

direção profissionalizada em toda a casa, inclusive, não só na Comunicação, 

compromete um pouco esse objetivo de transparência. Por uma questão física, 

porque acaba privilegiando em muitos aspectos a promoção individual dos 

parlamentares por pressão política, ou pelo dono do poder, e na escolha do que é 

coberto (depoimento à pesquisadora). 

 

Nosso diretor tem uma forma de negociar com o deputado com um lado bom e 

um lado ruim. O lado ruim é que, como ele tem muito amigos deputados, eles 

têm muita liberdade aqui dentro. O lado bom é que ele absorve isso, entendeu? 

Essa pressão não chega à redação. Você não tem assessor ligando pra cá, 

normalmente os deputados resolvem as coisas com ele. Mas a questão grande 

interfere. Interfere em contratação, interfere no pessoal terceirizado, interfere na 
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questão da gente não ter autonomia para decidir se vai poder botar um jornal no 

ar porque o deputado tá fazendo um discurso no Plenário, entendeu? Quer dizer, 

a Secom entende que deveria: ‗a gente tem que botar o jornal, o jornal é 

importante, é notícia, o ouvinte quer‘. Mas o entendimento da Mesa Diretora da 

Câmara é que você não pode interromper um discurso, ainda que o cara esteja 

homenageando a Igreja da Nossa Senhora da Padroeira de Camucim de Santa 

Fé. Isso também varia de acordo com cada Mesa. Tem Mesa que diz que não 

precisa transmitir Sessão Solene. Aí tem outro Presidente que vem e que diz que 

precisa. Você não consegue estabelecer um padrão, por que esse padrão sofre 

interferências da questão política (depoimento à pesquisadora). 

 

 Para a proteção contra esse poder verticalizado, que representa o embate entre os 

funcionários especializados e os líderes políticos pelo controle dos veículos jornalísticos da 

Câmara, os jornalistas discutem há alguns anos a sugestão de que o Diretor da Secom seja 

escolhido a partir de uma lista tríplice votada pelos próprios colegas. Não há acordo sobre a 

questão, relacionada também à proposta de criação de Conselho Editorial para os veículos. Para 

alguns profissionais, antes da definição da nomeação do diretor seria preciso discutir outras 

normatizações. ―A lista tríplice deveria ser o coroamento desse troço, e não o primeiro 

documento a ser discutido. A gente tem que saber até onde o deputado pode pressionar um 

funcionário da gente. E isso tem que estar estabelecido numa regra, numa norma da Casa para 

você poder esfregar na cara do deputado‖, defende um gestor. Para ele, os critérios para que um 

servidor assuma a chefia ainda precisam ser discutidos pela equipe. 

O diretor da Secom tinha que ser do quadro ou podia ser externo, como é no 

Senado? Se ele for externo, você pode ter uso privado de máquina pública, mão-

de-obra e equipamento. Tudo. Se você tem dentro da Câmara, será que tem que 

ser exclusivo da Secom ou pode ser um consultor? Se ele for um gerente, pode 

ser que ele não precise ser da Secom. Aí depende do perfil da pessoa que for 

indicada. Pode ser um bom gerente, um cara que vai conseguir as coisas com o 

prestígio que ele tem. Ele está junto do presidente, ele é um bom consultor e 

tudo o mais. Se deve haver indicação do presidente ou deve ser alguma outra 

forma de escolha? Todos os sistemas de escolha têm problemas. O do presidente 

tem, porque é uma coisa personalista, às vezes você tem um cara que é puxa-

saco e acaba sendo agraciado (depoimento à pesquisadora). 

 

 Alguns profissionais destacam a necessidade de desvinculação entre a Direção da Secom 

e a Presidência da Câmara. Para eles, a discussão sobre a autonomia do trabalho jornalístico passa 

diretamente pela nomeação do diretor, cargo máximo na hierarquia da Secom, a partir das 

indicações dos próprios servidores. 

A primeira coisa é ter uma pessoa que realmente represente os interesses da 

Secom e não do Presidente. Isso eu acho que é uma diferença clássica, por que a 
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gente tem uma briga de forças muito grande entre o que a Secom quer e o que a 

Presidência e a Mesa Diretora querem. São embates em termos de linha editorial, 

de produto, de serviço, o que fazer, o que é prioritário, o que não é, que 

acontecem o tempo todo. Então, vir uma pessoa indicada pela Secom, eu acho 

que fortalece o posicionamento da Secom (depoimento à pesquisadora).  

 

A discussão da normatização dos critérios editoriais para a cobertura dos veículos e a 

formação de um Conselho Editorial entre os profissionais são necessários ―para que não sejamos 

surpreendidos por um órgão externo à Secom‖, nas palavras do diretor da Secom em 2007. 

―Precisamos nos antecipar a esse conselho e propormos o nosso‖, avaliou em uma reunião feita à 

época. 

Acho que se a gente conseguisse ter um estatuto, o conselho mesmo, que eu 

defendo que seja consultivo, com a participação de Parlamentares, de sociedade 

civil, de gente de comunicação, aí a gente tem um equilíbrio, porque o que sair 

dali é a vontade de todo mundo. Daí você não fica nem suscetível ao poder dos 

políticos, nem ao poder da burocracia, porque eu acho que a gente, às vezes, 

pode ser tão ditador quanto (depoimento à pesquisadora).  

 

Como nós não temos um mecanismo objetivo de salvaguarda contra esse tipo de 

situação, como não existe, por exemplo, um estatuto que defina o que a tevê 

pode ou não dar, quais são as missões, um estatuto por escrito, um conselho 

editorial propriamente dito, stricto sensu mesmo, com a participação da 

sociedade toda, para avaliar a nossa linha editorial, o que a gente está dando, o 

que a gente não deve dar, ou como que a gente pode dar diferente, o fato de não 

haver isso tudo formalmente estabelecido acaba nos deixando em situações 

delicadas. E aí, dependendo de quem estiver na direção, ou quem estiver no 

poder, quem for presidente da Mesa Diretora, aqui dentro a gente vai sentir uma 

influência maior ou menor, ou nenhuma (depoimento à pesquisadora).  

 

Durante o debate para a criação do Conselho Editorial, feito especialmente no segundo 

semestre de 2008, as sugestões principais incluíam a presença de representantes da sociedade 

civil, dos parlamentares e dos profissionais da Secom no colegiado. A proposta, contudo, não foi 

aceita pela Mesa Diretora sob o argumento de que os deputados já representam a sociedade e, por 

isso, sabem melhor do que ninguém quais são os interesses e necessidades dela. Dessa forma, 

representantes da sociedade civil não seriam necessários no Conselho. Uma questão interessante, 

contudo, é indagar por que a presença desses representantes da sociedade no Conselho seria 

perigosa ou cercearia o controle dos deputados sobre os veículos se ambas as categorias têm os 

mesmos interesses? Não seria, ao contrário, um reforço para a legitimidade dos parlamentares 

como representantes da sociedade e dos veículos como instrumentos da cidadania? Se eles 

provocariam uma competição com a representação realizada pelos deputados, não é por que há a 
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exata percepção de que os representantes legais não representam de fato a totalidade dos 

interesses da sociedade civil? Aliás, não é exatamente isso o que constitui o poder representativo: 

a disputa para ver quais interesses e facções serão representados no Parlamento? 

De qualquer forma, a instituição do Conselho poderia servir como mais um mecanismo de 

ausculta da sociedade pelos parlamentares, com os veículos servindo para a comunicação entre a 

instituição e a sociedade, ouvindo também as demandas desta última, ao invés de se pautar 

apenas pelo interesse dos que formam a corporação política. Os parlamentares, assim como os 

servidores públicos ou os jornalistas, não têm os mesmos interesses da sociedade civil, pois são 

grupos específicos dentro dela. E, portanto, têm interesses que podem ou não corresponder aos 

interesses do resto da sociedade
32

.  

Entretanto, como admitem os próprios jornalistas, o conselho seria apenas um primeiro 

passo para a maior autonomia dos veículos. 

(...) e conseguir isso já é uma coisa muito difícil, porque isso representa poder 

político. E como a gente sabe, na política o poder não se transfere de mão 

beijada. Poder é algo que se conquista. Quem o detém só entrega o poder, ou 

parcela do poder, sob pressão, no desenrolar de verdadeiras lutas políticas. Isso é 

a essência. Então, a criação de um conselho editorial seria uma coisa que, no 

momento, dependeria de uma decisão da Mesa, uma resolução que 

provavelmente teria que ser votada no plenário. Então, pra você convencer os 

513 deputados que eles devem abrir mão de uma parte do poder que eles, 

teoricamente, têm de interferir na linha editorial da televisão, é um processo de 

amadurecimento, um processo de luta política, que se dá ao longo das eleições, 

das mudanças de Mesa, das eleições de novos parlamentares, a cada quatro anos 

(depoimento à pesquisadora).  

 

Além do Conselho, contudo, alguns profissionais defendem, especialmente em relação à 

TV Câmara, a transformação da emissora em uma fundação, ligada à Câmara, mas fora de sua 

administração direta. Isso porque acreditam que ―é muito difícil doutrinar um deputado para que 

ele perceba que, no final das contas, acaba sendo melhor até para ele que os veículos da Secom 

tenham um uma visão mais institucional e menos personalista‖. Para acabar com o problema 

entre duas exigências díspares: atender deputados e fazer uma informação independente, uma 

informação que realmente atenda ao público final, os profissionais acreditam que a separação da 

estrutura de comunicação – na verdade, a estrutura de jornalismo – poderia ser uma solução.  

                                                 

32 Weber já destacava que a burocratização também atinge os partidos, especialmente os mais democráticos, e acaba modificando 

o comportamento dos políticos, que passam a atuar como empresários ou como funcionários remunerados (1999b: 547-550). 
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A Reforma Política, para ser uma reforma política, deveria incluir a criação do 

conselho editorial e uma eventual transformação da TV Câmara em uma 

fundação pública vinculada à Câmara, mas com orçamento próprio e autonomia 

própria. Porque somente dessa forma você pode continuar exercendo algo que 

hoje, digamos, é algo concedido, que é a nossa liberdade para dar a notícia 

colocando os dois lados, ou os diversos lados dessa notícia sem nenhuma 

interferência. Isso hoje é feito, mas, mais uma vez repito, creio que graças ao 

espírito dos servidores públicos, que passaram em um concurso público e têm 

estabilidade no emprego garantida pela Constituição (depoimento à 

pesquisadora). 

 

O ideal, a médio e longo prazo, seria que a TV Câmara se transformasse 

realmente numa TV pública, a serviço de uma instituição, mas com total 

liberdade editorial e orçamentária. Para isso, teria que ter um orçamento próprio. 

Para isso, provavelmente, seria preciso transformar a TV Câmara, que hoje é, 

digamos, uma diretoria, ou um departamento da Secretaria de Comunicação da 

Câmara, transformar a televisão em uma fundação pública, que teria recursos 

públicos e, eventualmente, privados. Aí sim, nesse estágio, que não se vislumbra 

no curto prazo, ela, realmente, poderia cumprir o papel de TV pública, de 

atender ao interesse da sociedade como um todo (depoimento à pesquisadora).  

 

A respeito do Conselho, aliás, o próprio presidente manifestou-se em Plenário durante o 

período de debate em que um deputado chegou a apresentar um projeto de lei sobre o assunto, 

ainda em trâmite na Câmara. A transcrição dos termos usados por ele seguem abaixo. 

De qualquer maneira, informo a V.Exa. e ao Plenário que, primeiro, a Mesa 

Diretora tem plena consciência de que a comunicação na Câmara dos Deputados 

deve ter sentido democrático, de noticiar conteúdos que retratem a realidade da 

Casa, em seus múltiplos aspectos. 

Segundo, essa lacuna já foi detectada por integrantes da Mesa Diretora. Aliás, 

foi até proposta a criação de um Conselho Editorial para os meios de 

comunicação da Casa — e longe de qualquer um de nós a ideia de uma 

comunicação chapa-branca. 

 

A explicitação dos termos da crítica pelo presidente da Câmara, porém, reforçou o 

sentimento entre os jornalistas da Casa de que era exatamente esse o objetivo dos deputados: 

conduzir a comunicação dos veículos na direção institucional, com destaque sempre positivo para 

as iniciativas de deputados. Poucos meses antes, aliás, o Primeiro Secretário da Câmara, durante 

visita oficial de parlamentares de El Salvador, em fevereiro de 2007, comentou que os veículos 

de comunicação da Câmara, ao contrário do que poderia se esperar, contribuíram para a má 

imagem da Casa, pois divulgaram os escândalos ocorridos nos anos de 2005 e 2006, com o 

envolvimento de deputados nos esquemas do Mensalão e dos Sanguessugas. 

Tais pressões políticas, por mais paradoxal que possa parecer, permitem que o trabalho 
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dos jornalistas possa ser feito com um certo distanciamento dos deputados, porque há 513 vozes 

buscando espaço nos veículos e falta espaço para que todas apareçam ao mesmo tempo. Ainda 

que a divisão de poder institucional entre os deputados seja um aspecto relevante, não há um 

critério político capaz de solucionar totalmente esse dilema, uma vez que todos os deputados 

foram legitimamente eleitos. Por isso, a escolha é deixada para o critério jornalístico, que 

analisaremos em detalhes no Capítulo 3. Um dos profissionais destaca esse aspecto.  

Não sei se estou falando bobagem, mas eu acho que uma coisa que facilita aqui, 

embora a gente tenha essa coisa de ter uma Presidência e, claro, é uma força 

maior do que todas as outras, mas tem esse fato de ter interesses diversos e você 

não poder pender muito para um lado. Tem, claro, a ascendência da Presidência 

sobre o poder, mas, de um modo geral, eu acho que essas forças todas tornam 

mais fácil você manter o equilíbrio, porque sempre alguém vai chamar  a sua 

atenção que você está indo mais para um lado e tal. Acho que isso ajuda a gente 

(depoimento à pesquisadora).  

 

A disputa entre os próprios deputados na hierarquia interna da Casa acaba facilitando o 

trabalho dos jornalistas. Ela os exime de atribuir mais poder a esse ou aquele deputado, com as 

configurações de poder sendo dadas pelo próprio campo político, mas também porque defende os 

jornalistas de pressões excessivas. Merecem ênfase, portanto, as considerações de Weber sobre a 

diferença entre os funcionários especializados e os líderes políticos, que residem, segundo ele, na 

―natureza da responsabilidade‖ de cada um. Se aos burocratas cabe uma ―ética da convicção‖, no 

sentido de que realizam as tarefas que são adequadas segundo seus cânones profissionais sem 

deterem sua análise nas consequências desses atos, ao político cabe a ética da responsabilidade, 

que dá valor central às conseqüências das ações políticas. Apesar de fazer a distinção entre as 

duas éticas, Weber esclarece que ―não quer dizer isso que a ética da convicção equivalha à 

ausência de responsabilidade e a ética da responsabilidade, à ausência de convicção‖ (2006, 

p.114). 

Sem embargo, oposição profunda há entre a atitude de quem se resigna às 

máximas da ética da convicção – diríamos, em linguagem religiosa, ―o cristão 

cumpre seu dever e, quanto aos resultados da ação, confia em Deus‘ – e a atitude 

de quem se orienta pela ética da responsabilidade, que diz: ―devemos responder 

pelas previsíveis consequências de nosso atos‖ (Weber, 2006, p.114). 

 

 Por isso, aos políticos caberia constituir o contrapeso do funcionalismo. De certa forma, 

Weber propõe o controle da burocracia pelo político e, especialmente, pelo Parlamento, o 
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legítimo representante da população nos regimes democráticos
33

. O papel das comissões técnicas 

nessa fiscalização da burocracia é ressaltado pelo autor (Weber, 1999b, p.565). Ele sugere ainda a 

colaboração entre funcionários especializados e políticos profissionais para garantir o controle 

contínuo da administração e a instrução política dos líderes e dos liderados (Weber, 1999b: 566). 

Em suas palavras, ―o que cabe reivindicar, como pressuposto de todo trabalho produtivo do 

Parlamento e de toda educação política, é o caráter público da administração, imposto pelo 

controle efetivo por parte do Parlamento‖ (Weber, 1999b, p.566). 

 Não é possível deixar de ressaltar o paralelo entre a ideologia da burocracia, conforme 

desenhada por Weber, e a ―ideologia jornalística‖ da imparcialidade. Sob muitos aspectos, 

poderíamos propor uma aproximação entre as lógicas que revestem tanto o serviço público, 

quanto a prática jornalística. Uma questão essencial parece ser a posição de poder ancorada no 

conhecimento, conforme as próprias palavras de Weber. Para ele, o poder de todos os 

funcionários fundamenta-se no conhecimento. Num primeiro sentido, no conhecimento 

especializado, adquirido na preparação específica, isto é, o ―saber técnico‖ que tanto servidores 

quanto comunicadores usam como capital profissional (Weber, 1999b, p.564). E também no 

―saber oficial‖, que somente é acessível aos funcionários pelo aparato oficial (1999b, p.565).  

 A questão é que ―o meio de poder mais importante do funcionalismo constitui a 

transformação do saber oficial em saber secreto, mediante o conceito de ‗segredo profissional‘: 

                                                 

33  Sobre a questão, vale a pena citar alguns trechos do pronunciamento do deputado José Genoíno (PT-SP) feito no dia 

31/03/2010 contra o Projeto da Ficha Limpa (PLP 518/09), que impede a candidatura de pessoas condenadas em 1ª instância pela 

Justiça. Sem entrar no mérito da proposta, destacamos alguns argumentos do parlamentar contra o projeto, por sua referência 

direta ao embate entre burocracia e política, nos termos de Weber. ―Esse ponto central nos leva a fazer essa crítica a uma 

iniciativa de lei que, mesmo tendo respaldo de mais de 1 milhão de assinaturas, tem um viés que, no meu modo de entender, 

transfere para as instâncias do Poder Judiciário do Ministério Público a primazia de exercer o controle da política. Quem exerce o 

controle da política é a cidadania através do voto e da pressão direta. Quem exerce a legitimidade da política é aquele princípio de 

que o poder emana do povo e só pode ser exercido diretamente por ele ou por sua representação. (...) Os escolhidos pelo povo 

deverão ser escolhidos antes. A peneira não é feita pelo povo, mas por um conjunto de ONGs, de entidades, da opinião pública, 

que é diferente do povo. Estou me referindo ao princípio universal do direito do povo, de onde emana o poder. Tem-se o juízo 

preliminar daqueles que o povo vai escolher. Esse projeto, se for aprovado, fere o art. 5º da Constituição, porque não há mais a 

presunção da inocência nem sentença transitada em julgado. (...) A democracia assenta-se em duas vigas mestras: a soberania 

popular e a consagração de direitos. Quando nega a soberania e violenta direitos, a democracia começa a se enfraquecer. Às 

vezes, é nas pequenas coisas que ela começa a se enfraquecer e se deslegitimar, porque há certas instituições do Estado que 
querem substituir a política. Esse negócio de pedir voto, subir em banquinho, fazer comício, gastar dinheiro com papel, fazer 

campanha, isso é uma atividade ruim. Hoje quem disputa a eleição, perante setores da sociedade, parece estar fazendo uma coisa 

feia, errada e culposa. Contudo, aqueles que fazem concurso, têm inamovibilidade, estabilidade e aposentadoria completa, vivem 

nos seus gabinetes com ar condicionado, não precisam prestar contas à sociedade, esses são os juízes daquilo que o País deve 

fazer. Nós, Deputado Alceni Guerra, aprendemos na rua, no confronto, sendo Prefeitos, Vereadores, Deputados, indo para a rua 

prestar contas, recebendo a crítica e o aplauso. É esse processo que legitima a democracia. Cria-se uma peneira com esse projeto 

de lei, uma peneira para escolher os escolhidos. O povo vai escolher, pero no mucho, não pode escolher muito, tem que escolher 

aqueles que nós vamos escolher — é uma visão elitista e autoritária‖ (destaque no original). 
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um meio, em última instância, para prevenir o controle da administração‖ (Weber: 1999b, p.565). 

Ao contrário, o poder do jornalismo reside na publicidade do saber oficial, ou seja, na divulgação 

de informações antes secretas ou restritas a poucas pessoas. Uma contradição intrínseca da 

atividade dos jornalistas legislativos, portanto. 

 A relação do jornalismo com a própria política é ressaltada por Weber, especialmente por 

conta dos redatores da imprensa partidária, comum na Europa e também no Brasil no século XIX. 

Não por acaso, o autor caracteriza o jornalismo como ―uma das vias mais importantes de 

atividade política profissional‖ (Weber, 2006, p.85), ainda que admita que os jornalistas têm cada 

vez menos influência política, enquanto os barões da mídia têm cada vez mais poder político. 

Não estamos, com essas reflexões, defendendo o controle total dos veículos de 

comunicação do Legislativo pelos próprios parlamentares, até porque, isso seria impossível ou 

muito complicado do ponto de vista logístico. Acreditamos, porém, que a disputa entre os 

critérios políticos e os critérios jornalísticos na produção diária de notícias sobre o Parlamento 

naturalmente conduz a embates entre os deputados e os jornalistas.  

Nosso próximo passo é analisar com mais profundidade quais são, efetivamente, os 

critérios de noticiabilidade das mídias legislativas da Câmara dos Deputados. É o tema do 

próximo capítulo. 
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 3 O JORNALISMO NA MÍDIA LEGISLATIVA 

Neste capítulo pretendemos analisar como a Cultura Jornalística se manifesta na produção 

de informações sobre o Parlamento e no funcionamento dos veículos legislativos da Câmara dos 

Deputados. Com base em conceitos da Teoria do Jornalismo, vamos descrever os ―critérios de 

noticiabilidade‖ envolvidos na atividade informativa sobre a instituição na tentativa de 

compreender os valores que são mobilizados pelos profissionais. Para isso, será necessária uma 

descrição das rotinas produtivas dos veículos, bem como uma análise das relações dos jornalistas 

com suas fontes. 

Para tentar compreender as características e a identidade dos jornalistas que atuam na 

mídia legislativa, faremos uma breve reflexão sobre os critérios tradicionalmente adotados na 

mídia convencional e aqueles mobilizados nos veículos da Câmara. A intenção não é realizar uma 

comparação extensa, mas apontar para alguns aspectos essenciais para a compreensão do sistema 

de mídia da Câmara, a fim de produzir uma breve descrição do ethos jornalístico dos 

profissionais da instituição. 

Outro assunto abordado neste capítulo é a linguagem jornalística e suas diferenças em 

relação à linguagem política, a partir de uma breve descrição e análise do processo de cobertura 

da política e das atividades legislativas pela mídia legislativa. A necessidade de simplificação do 

jornalismo é compatível com a complexidade da atividade política? O jornalismo factual é a 

forma mais adequada para transmitir informações sobre o Parlamento? 

Pretendemos responder essas questões no decorrer do capítulo. Mas, antes, começamos 

com uma breve descrição analítica das rotinas de produção das mídias da Câmara dos Deputados. 

 

3.1 Conceitos fundamentais 

Antes de iniciarmos a descrição das rotinas produtivas desenvolvidas nas mídias da 

Câmara dos Deputados, vamos relembrar brevemente alguns conceitos importantes da Teoria do 

Jornalismo. Uma das vertentes mais recentes dos estudos jornalísticos, a Teoria Interacionista, 

contraria a perspectiva clássica conhecida como Teoria do Espelho ao afirmar que as notícias 

refletem aspectos manifestos dos acontecimentos; constrangimentos organizacionais e 

imperativos econômicos; narrativas que governam o que os jornalistas escrevem; rotinas que 
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orientam o trabalho; valores-notícia dos jornalistas; identidades das fontes de informação 

(Traquina, 2002, p.129). Essa perspectiva da Teoria do Jornalismo desenvolveu-se paralelamente 

à superação do positivismo nas Ciências Sociais durante o século XX. 

Para essa vertente, a notícia é o gênero jornalístico por excelência, principal produto e 

tônica da informação jornalística (Gradim, 2000; Henn, 1996; Sodré, 1996), responsável por 

apresentar ao público uma leitura particular da realidade. A notícia é uma forma cultural 

específica de produção de acontecimentos pela linguagem, um modo distinto de relatar 

experiências que mostra uma realidade selecionada, ordenada e interpretada (Berger, 1996; 

Butler, 1994; Schlesinger, 1993; Weaver, 1993).  

A questão essencial de tais estudos é a análise crítica da objetividade. A notícia é fruto da 

ação dos informadores que definem as normas de sua produção; é o produto final de um processo 

complexo de construção metonímica que se inicia na seleção de acontecimentos de acordo com 

categorias socialmente construídas e que tem como função fornecer uma determinada visão do 

mundo para que o público oriente sua ação. Isto significa que o jornalismo, sendo uma forma de 

conhecimento social baseado na singularidade e que funciona como uma indústria, constrói um 

outro mundo a partir dos fatos sociais, trabalhados em um processo definido como a percepção, a 

seleção e a transformação da matéria-prima – os acontecimentos – no produto – as notícias 

(Filho, 1996; Gradim, 2000; Hall et al., 1993; Lalinde, 1990; Marcondes Filho, 1989; 

Traquina,1993). 

Deste modo, “o jornalismo não é o discurso da realidade (como diz ser), mas um discurso 

sobre a realidade” (Moretzsohn, 2001 – grifo no original). A crença na objetividade, que muitos 

jornalistas consideram que está além das ideologias, é de ―raiz ideológica‖ (Sousa, 2000, p.9). 

Obviamente, como afirma o autor português, existe no jornalismo ―uma intenção de verdade, 

uma intenção de compreensão do objeto, uma intenção de conhecimento do objeto (...)‖ (Sousa, 

2000, p.9), assim como existe no discurso científico. 

Uma questão importante no debate, contudo, é o fato de a mídia autodenominar-se 

representante legítima da população exatamente por fazer uso de um relato objetivo da realidade 

social - apesar de não haver nenhum processo democrático de escolha de seus diretores ou 
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jornalistas
34

. A teoria da liberdade da imprensa e sua independência em relação a quaisquer 

interesses, seja de parcelas da sociedade ou do governo, é reiteradamente defendida pelos órgãos 

de mídia. Segundo essa perspectiva, todos os segmentos encontrariam suas visões de mundo 

representadas com igualdade na imprensa, seja impressa, eletrônica ou digital. No ethos que a 

categoria profissional foi construindo ao longo do tempo, com base numa teoria democrática 

liberal, o jornalismo seria um dos vértices do triângulo formado ainda pelo poder e pela opinião 

pública (Traquina, 2002, p.135). Desse modo, caberia ao jornalismo o poder de mediador entre 

essas duas instâncias sociais. 

Em relação a este ponto, o discurso da mídia aproveita a formulação clássica do conceito 

de ―esfera pública‖, de Habermas, para legitimar suas práticas cotidianas. Numa ideia comumente 

aceita por profissionais e estudiosos, os veículos de comunicação de massa constituiriam a atual 

esfera pública, em substituição aos antigos cafés e praças de que falava Habermas. Neste 

trabalho, contudo, salientamos a crítica que os teóricos da democracia fazem ao conceito de 

esfera pública, conforme essa formulação tradicional.  

O principal ponto em comum entre as análises desses autores é a necessidade de 

―ampliação da capacidade de intervenção política de grupos hoje marginalizados‖ (Miguel, 2004, 

p.133). Muitas dessas críticas partiram de autoras, feministas ou não, como Nancy Fraser, Seyla 

Benhabib, Íris Marion Young, Anne Phillips e Chantal Mouffe. Uma questão levantada por elas é 

que a distinção tradicional entre público e privado deixa de fora da discussão na esfera pública 

uma série de assuntos que interessam às mulheres e mostram, como ressalta Foucault, formas de 

dominação e de desigualdade que são naturalizadas social e politicamente por intermédio da 

linguagem, do discurso e da cultura. Por meio de um uso discursivo do poder, algumas categorias 

são naturalizadas a fim de esconder as relações de poder que existem nos domínios privados 

(Ferree et al., 2002, p.307). 

Além de excluir as mulheres da política, tais práticas discursivas também são usadas 

contra grupos marginalizados da sociedade, que não têm representação formal assegurada nas 

instâncias de poder. A adoção de uma estratégia discursiva racional, por exemplo, pode ser algo 

fora do alcance de vários atores sociais, exatamente porque é uma estratégia comum a um certo 

                                                 

34 Timothy Cook alerta exatamente para essas questões: quem elege os jornalistas como seus representantes e quem controla a 

mídia? (Cook, 2005: 4). 
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grupo social, detentor de certos valores culturais que se tornaram hegemônicos no decorrer dos 

séculos XIX e XX.  

A crítica de Nancy Fraser (1992), por exemplo, é pontual. Não há uma esfera pública 

única, segundo ela, porque os indivíduos formam diferentes ―públicos‖, com diferentes interesses 

e demandas. Para a autora, o objetivo da ―paridade participativa‖, a isegoria de que fala Hannah 

Arendt, será melhor atingido se houver uma ―pluralidade de públicos competidores‖ (Glasser, 

1999). Isso significa a organização das comunidades em vários grupos de interesse e aponta para 

a participação de múltiplos grupos no processo comunicativo, com uma redução do peso dos 

profissionais da mídia na condução do debate (Miguel, 2004, p.134). 

A principal crítica da autora ao conceito do Habermas é que a ideia da esfera pública, 

conforme desenhada por ele, não leva em conta, como pré-condição para a paridade participativa, 

a igualdade social. Segundo ela, essa abstração das diferenças sociais privilegia os interesses dos 

grupos sociais dominantes sobre os subordinados – é como se todos fossem iguais e tivessem as 

mesmas oportunidades de participação na esfera pública, o que, efetivamente, não ocorre. Para 

Fraser, portanto, o objetivo da deliberação e do debate precisa ser exatamente a desigualdade 

social e os pontos de conflito entre os grupos sociais. O jornalismo, nesse sentido, pode encorajar 

a percepção do público sobre o fato de que certas posições sociais impedem a participação no 

debate público. Ela defende, portanto, uma esfera pública múltipla, com diferentes vozes (Haas e 

Steiner, 2001). 

Além do questionamento ao próprio conceito de esfera pública, é interessante questionar 

se a mídia, atualmente, é um espaço privilegiado para o debate livre e igualitário entre diferentes 

atores sociais, uma vez que não inclui todas as vozes representativas das demandas sociais e 

escolhe aquelas que melhor se adaptam ao seu próprio discurso. Os valores-notícia, por si 

próprios, são elementos de seleção e exclusão do debate dos argumentos que não se enquadram 

dentro dos referenciais compartilhados pelos jornalistas. Vejamos como isso ocorre. 

No caso da mídia, o principal valor estabelecido para os produtos jornalísticos é o da 

credibilidade, relacionada à objetividade dos relatos e dos atores. Tal critério é estabelecido 

internamente, pelos próprios profissionais, e a credibilidade consiste, portanto, no capital social 

do jornalista. Os autores alinhados à sociologia tradicional da notícia contribuíram para a 

construção da ideologia própria do jornalismo ao considerarem que a notícia é o espelho da 

realidade social, o relato objetivo e verdadeiro daquilo que acontece à nossa volta e os jornalistas 
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são ―observadores neutros, (...) simples mediadores que reproduzem os acontecimentos na 

notícia‖ (Traquina, 1993, p.133). Baseados nessa premissa, os profissionais definiram regras e 

habilidades específicas que o ator só conseguirá mediante sua ação dentro do próprio campo. Sua  

legitimidade é conferida pelos próprios pares e reconhecida socialmente.  

Além do questionamento da identificação da objetividade como neutralidade política, 

aspecto essencial do discurso jornalístico, o envolvimento do público – além do papel de mero 

espectador ou consumidor – nas rotinas de produção midiáticas também pode ser questionado 

(Cook, 1989, p.166). Um dos elementos apontados como centrais para a definição da 

noticiabilidade por Wolf (1995, p.190), a imagem do público condiciona as práticas dos 

produtores e interfere diretamente nas rotinas. Contudo, sabemos que muitas vezes as prioridades 

dos jornalistas e aquelas atribuídas por eles ao público não correspondem às reais necessidades 

dos cidadãos (Cook, 1989; Pereira, 2006). Em 1861, Marx já denunciava os interesses das 

empresas jornalísticas que moviam os noticiários, em flagrante contraste com a opinião pública 

(Marx, 1997)
35

.  

Além disso, alguns autores como Robert Darnton afirmam que o jornalista não tem uma 

imagem exata do público ao qual se dirige. Por esse motivo, sua escrita é balizada pelos 

parâmetros dos próprios colegas, da redação ou dos demais veículos, além de levar em conta a 

opinião de fontes, amigos e familiares, que constituem seus grupos de referência básicos (Darton, 

1990, p.86). Como ressalta Cook, os jornalistas cobrem o mundo de acordo com a visão de suas 

fontes, especialmente pelas condições de produção, profundamente afetadas por critérios 

estabelecidos com base em rotinas produtivas determinadas (Cook, 1986, p.206-207). 

No caso das mídias legislativas, como percebemos a partir da discussão realizada no 

Capítulo 2, os deputados atuam como fontes privilegiadas, público preferencial e como um forte 

grupo de referência para a produção jornalística. Não só por interferências diretas e pressões 

políticas, comuns aos informantes de qualquer tipo, em qualquer mídia, mas também por 

constituírem, em certa medida, os verdadeiros publishers dos veículos da Câmara, isto é, atores 

                                                 

35 MARX, Karl. The opinion of the journals and the opinion of people. The Civil War in the United States. New York: 

International Publishers, 123-7, 1974. (Originally published in Die Presse, 31 december 1861). Utilizamos a versão apresentada 

em GOLDING, Peter; MURDOCK, Graham (eds.). The Political Economy of the Media. Cheltenham, UK; Brookfield, US: The 

International Library of Studies in Media and Culture, v. I, 1997. p. 407-411. 
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com razoável poder de definir critérios e modificar rotinas, a exemplo dos diretores ou 

proprietários de veículos comerciais. 

Uma questão que se conecta é a disputa por visibilidade, inclusive nos períodos não-

eleitorais, umas das principais estratégias políticas na era da comunicação de massa (Weber, 

2007; Gomes, 2004). Se o poder, conforme a formulação de Maria Helena Weber, consiste na 

capacidade do sistema de dar visibilidade às suas versões e contagiar as demais redes de 

comunicação a repercutir e mobilizar a opinião pública em torno dos temas que lhe interessam 

(2007, p.25), nada mais natural que os deputados queiram interferir na produção de informação, 

entretenimento e propaganda institucional de interesse público dos veículos legislativos. A 

questão é que, para fazerem isso, precisam enfrentar o poder dos próprios jornalistas sobre a 

atividade informativa. Vejamos como esse embate ocorre na prática. 

 

3.2 Rotinas Produtivas 

Podemos analisar as rotinas de produção como aspecto essencial para a realização da 

atividade jornalística e, portanto, da caracterização do produto final: o texto jornalístico. Em 

outras palavras, muitos dos critérios de seleção e hierarquia dos assuntos que merecem cobertura 

são determinados pelas condições práticas de obtenção e tratamento da informação pelos próprios 

jornalistas. Dessa forma, é importante para qualquer análise dos critérios noticiosos levar em 

conta a rotina dos profissionais que, em última instância, determina boa parte desses valores-

notícia. 

Já detalhamos no Capítulo 1 o papel e as funções desempenhadas pela Coordenação de 

Jornalismo na estrutura da Secom. O setor é responsável pelo contato direto com assessores 

parlamentares, assessores de comissões e de outros órgãos, tanto da Câmara quanto dos demais 

poderes. As pautas sugeridas aos veículos da Câmara, bem como a agenda semanal das 

comissões, são repassadas inicialmente à Coordenação, que organiza o material e o envia para as 

chefias de reportagem de cada um dos veículos. Essa estratégia garante que o maior número de 

eventos seja coberto, com a distribuição otimizada das equipes, evitando que repórteres dos três 

veículos – TV, Rádio e Escrita – acabem cobrindo o mesmo fato e deixando outros eventos sem 

cobertura. 
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Em relação ao trabalho dos repórteres da Rádio e da Agência, está acontecendo uma 

integração que interessa aos dois veículos – ainda que haja protestos dos repórteres, obrigados a 

trabalhar para ambos. Na verdade, apesar de haver duas chefias diferentes e muitos profissionais 

exercerem tarefas específicas em cada um dos veículos – produção de programas, matérias 

especiais, etc. – não seria difícil reunir todos em apenas uma redação, distribuindo as pautas de 

acordo com a capacidade e o treino de cada jornalista. Poderia haver, por exemplo, uma maior 

sinergia entre os veículos na cobertura de Plenário, que ainda é bastante separada, com repórteres 

especialmente designados para ela, tanto na Rádio quanto na Agência.  

O que ocorre é que o repórter da Agência fica na própria redação, acompanhando todas as 

discussões pela televisão, enquanto o repórter da Rádio vai para o Plenário para pegar as sonoras 

com os parlamentares e acompanhar os bastidores. Eles poderiam compartilhar informações e 

melhorar a cobertura dos dois veículos, caso estivessem na mesma redação. Assim também na 

cobertura da Presidência e do Salão Verde
36

, um deles ficando responsável por fechar a matéria 

para a Rádio e o outro para a Agência, mas ambos trabalhando em conjunto
37

.  

Durante a tarde, no horário regularmente destinado para as votações, há uma repórter da 

rádio designada especificamente para a cobertura do Plenário. Além dela, uma produtora fica de 

plantão no Salão Verde e no Plenário para pegar as sonoras e auxiliar a repórter na cobertura. É o 

mesmo esquema que ocorre na Agência, onde três pessoas são designadas para a tarefa: um 

repórter especial da Agência, que cobre as votações, e mais dois repórteres: um para colher as 

declarações dos deputados sobre o assunto em votação e outro para pegar as declarações deles 

sobre outros assuntos que repercutem durante a sessão.  

No caso da Agência, os repórteres ficam na própria redação e acompanham a transmissão 

ao vivo da TV Câmara com fones de ouvido. O ambiente é muito mais silencioso e o repórter não 

se dispersa tão facilmente com conversas laterais. No Plenário, o local destinado aos jornalistas é 

um ambiente que, além de escuro, é muito movimentado. E, geralmente, o profissional precisa 

prestar a atenção na votação e sair correndo para tentar pegar as sonoras com os deputados. 

                                                 

36 Geralmente, equipes da TV Câmara e produtores da Rádio Câmara permanecem no Salão Verde durante todo o tempo em que o 

presidente da Câmara está na Casa. O objetivo é não perder nenhuma declaração que seja dada por ele. No caso da Agência, o 

repórter só fica no Salão Verde quando há reuniões de líderes ou algum evento importante na Presidência. Caso contrário, tudo o 

que acontece lá é passado por telefone aos editores pelo repórter da rádio. 
37Com a criação do Portal de Notícias da Câmara em 2010, editores são responsáveis por aproveitarem as informações dos 

repórteres de diferentes veículos numa matéria única. Algumas vezes, ambos os repórteres assinam a matéria. 
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Simplesmente não há como prestar atenção e acompanhar a votação do Plenário, com seus 

destaques, votações em separado, emendas, encaminhamentos e todo o ritual, ao mesmo tempo 

em que se buscam os parlamentares e se gravam sonoras com eles. Quando se volta para a 

discussão, muitas coisas já foram votadas e não há a quem perguntar sobre elas. Os demais 

jornalistas da mídia comercial que ficam no Plenário, nessas ocasiões, com poucas exceções de 

repórteres de jornais impressos, sabem menos do que nós sobre o rito e as matérias em 

tramitação. 

Seria mais lógico, portanto, combinar o trabalho das duas equipes, melhorando, assim, o 

aproveitamento da logística de cobertura e minimizando a escassez dos recursos humanos. 

Entretanto, isso causaria uma série de impactos na estrutura burocrática dos veículos, 

especialmente em relação aos cargos de chefia. Além disso, os veículos têm necessidade de 

produtos diferentes. De certo modo, apenas a reportagem poderia ficar centralizada. Tanto a 

Rádio quanto a Agência desenvolvem outros produtos que precisariam ser feitos por outras 

pessoas. 

Em conversa informal, um ex-diretor da Secom confirmou que era exatamente essa a sua 

preocupação enquanto geria a comunicação da Câmara: como conseguir uma sinergia entre os 

veículos, como criar a convergência entre as equipes de reportagem. Ele disse que a Agência e a 

Rádio já estavam conseguindo se integrar mais racionalmente, mas que a TV ainda era um grande 

problema. O caso é que a integração com as equipes da TV Câmara é bastante problemática, não 

apenas pelas rotinas típicas do veículo, mas também pela falta de interesse dos profissionais da 

emissora em um trabalho conjunto com os demais veículos. 

Segundo eles, é impossível trabalhar para a TV, com as preocupações características do 

veículo – gravar sonoras, imagens, fazer boletins, etc. – e ainda passar os flashes do que está 

acontecendo para a Agência. Até porque, em muitos casos, o repórter da TV não acompanha a 

audiência ou reunião inteira, por conta do deadline para sua matéria, que precisa ser fechada, isto 

é, gravada e editada, ainda com a equipe da manhã. Ou seja, até 14h. Isso, realmente, pode causar 

uma série de problemas logísticos, porque a Agência precisa de uma cobertura completa da 

reunião. E também afeta a qualidade das matérias da emissora, uma vez que os reais termos do 

debate, que só podem ser totalmente compreendidos ao final do evento, podem não ser 

veiculados em um texto fechado a partir das declarações feitas pelos participantes antes do 

começo da discussão. 
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Em relação ao trabalho na reportagem da Agência e da Rádio, existem outras 

complicações para uma atividade conjunta dos repórteres. A maior delas é a necessidade, para os 

profissionais da Agência, de fecharem duas matérias diferentes sobre o mesmo assunto: uma 

escrita e uma radiofônica. É interessante que tal obrigação não exista para os repórteres da Rádio, 

pois a eles cabe somente o fechamento da matéria para o veículo, enquanto os editores da 

Agência ficam encarregados de redigir uma matéria ―consolidada‖ com as informações passadas 

por eles por telefone. Durante o evento, se não há necessidade de passar flashes para a Agência – 

informações enviadas por telefone ou mensagem eletrônica para os editores e que serão 

publicadas em tempo real, na seção ―Últimas Notícias‖ – o trabalho é mais tranquilo, ainda que o 

repórter da Escrita tenha que redigir duas matérias e ainda gravar a locução para a Rádio. Mas 

quando é necessário passar flashes, o trabalho fica bastante intenso, dependendo da importância 

ou do ritmo do evento.  

A grande questão é que, além de passar notas resumidas com os principais fatos a serem 

destacados, o repórter precisa se preocupar em entrevistar os participantes e conseguir as sonoras 

para a rádio. Em reuniões de líderes, uma das duas coisas acaba ficando prejudicada, pois todos 

os participantes costumam sair do evento quase ao mesmo tempo, correndo para outros lugares da 

Câmara, alguns com pouca disposição de falar à imprensa. Nessas ocasiões, é comum o repórter 

deixar de entrevistar alguém ou passar as informações para a Agência com minutos de atraso.  

Mesmo em audiências públicas, nas quais o ritmo é bem mais lento, é difícil conseguir 

boas sonoras com os participantes antes do evento, ainda que muitas vezes isso seja feito para 

garantir a entrevista. O ideal seria que todos fossem ouvidos ao final da audiência, quando o 

repórter poderia fazer questões sobre o que foi, efetivamente, discutido na ocasião. Porém, em 

geral, é difícil para o repórter conseguir entrevistar a todos ao fim do evento – deputados estão, 

invariavelmente, com pressa quando se trata de falar com repórteres dos veículos da Casa, 

convidados precisam ir para o aeroporto, ministros sempre correm com seus assessores para 

outros compromissos. Enfim, são pouquíssimos os convidados que se dispõem a esperar que o 

jornalista entreviste um deputado e depois os ouça. A menos que o seu interesse em falar com a 

imprensa, geralmente como representantes de um lobby, seja muito grande.  

Dessa forma, o repórter precisa entrevistar os participantes, ainda durante o evento, e, ao 

mesmo tempo, prestar atenção no que ocorre, na discussão, para poder passar os flashes para a 

Agência. Até 2007, quando os flashes eram transmitidos todos via telefone, a situação era ainda 
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mais complicada, porque o repórter perdia um tempo enorme fora da sala onde ocorria a reunião 

passando as informações para o editor. O risco de erros por falta de entendimento era bastante 

grande também. Com os laptops, os erros diminuíram e o repórter não precisa sair da sala para 

enviar as informações, ainda que precise escrever e prestar atenção nos debates, ao mesmo 

tempo, e sair da sala para entrevistar os participantes. 

Há ainda uma outra questão que atrapalha a integração, sob o ponto de vista dos gestores. 

Nem sempre os critérios dos veículos para escolha das pautas são os mesmos. Em relação à TV 

Câmara, isso é ainda mais flagrante, pois geralmente o critério deles é escolher aquilo que 

renderá boas imagens, a menos que seja muito importante. Contudo, mesmo entre rádio e agência 

há discrepâncias, como sugere o relato feito durante a observação empírica: 

Os últimos dois dias foram de trabalho intenso. Mas fico duvidando que a 

qualidade final tenha compensado tanto esforço. Na quinta-feira, me tiraram da 

cobertura da presidência (suspeito que tenha sido por pena da chefe de 

reportagem, que achou que eu já havia trabalhado demais, ou por medo dela de 

que eu não desse conta do Plenário novamente) e me colocaram numa audiência 

da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre crimes na internet. 

Ela chegou a argumentar com o pessoal da Agência que a discussão sobre o PL 

29 seria mais interessante, até porque eu já havia coberto o assunto, mas eles não 

aceitaram. Eu cheguei a argumentar com o editor que o PL 29 era mais 

polêmico, mas ele informou que o critério era o interesse mais geral do assunto 

da internet e o fato de que o PL 29 já havia sido coberto com bastante ênfase 

durante a discussão na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ou seja, já havíamos 

noticiado os termos do debate, que continuam os mesmos. 

Obviamente, a questão é que não havia jornalistas suficientes para cobrir tudo o 

que estava acontecendo na Câmara na quinta-feira de manhã. Na Rádio, por 

exemplo, com a outra repórter afônica, só havia eu. Então, o pessoal da edição 

tem que fazer escolhas. Apesar da audiência sobre a internet ter rendido mais do 

que eu esperava, com mais polêmica do que eu imaginei a princípio, continuo 

achando que a cobertura do PL 29 não poderia ter sido descartada. Exatamente 

porque já havíamos coberto, ou seja, isso mostra o quanto a proposta é 

importante
38

. 

 

Além das discordâncias em relação aos critérios para seleção dos fatos a serem noticiados, 

naquele dia o ritmo de trabalho prejudicou o produto final, na opinião expressa nas anotações do 

Diário de Bordo. 

Acabei cobrindo a audiência sobre crimes na internet, mas a pressa – a audiência 

acabou quase às duas da tarde, e antes do final eu tive que entrar ao vivo para o 

Câmara em Foco – atrapalhou bastante a minha produção. Caso eu estivesse 

cobrindo apenas para a Agência, a matéria teria saído muito melhor. O fato de 

                                                 

38
 O Projeto de Lei 29/07 trata da regulação da programação e do serviço de televisão por assinatura, em resumo. 



116 

 

 

ter que sair da audiência para pegar as sonoras, ficar fazendo o texto para entrar 

ao vivo durante a participação dos debatedores diminuiu consideravelmente a 

minha atenção sobre o assunto. 

Quando li a matéria feita pelo pessoal do Estadão, pude perceber a diferença. 

Eles citam um dos caras que eu simplesmente nem ouvi falar durante o evento. E 

que era alguém importante, porque era o único defensor da proposta. A minha 

matéria não ficou péssima, e talvez tenha ficado melhor do que a da TV, que 

mandou a equipe gravar três sonoras antes do evento e ir embora. Ou seja, a 

matéria da TV Câmara não mostrou a polêmica que ocorreu no final do evento. 

A minha apontou para isso, mas não mostrou a integralidade dos argumentos. 

Ficou faltando uma parte importante deles. 

 

Um dos comentários que ouvi na redação da Rádio Câmara enquanto estava lá partiu de 

uma produtora, quando falávamos sobre o trabalho da Coordenação de Jornalismo. Segundo ela, 

o chefe de reportagem da emissora cansa de dizer que ―não é a Coordenação quem pauta a rádio‖. 

Isso mostra a resistência que os profissionais têm à integração das rotinas entre os veículos, o 

que, na prática, significa a perda de poder dos respectivos editores, pauteiros e diretores de cada 

veículo de definir o que é notícia em cada um deles. Com a pauta integrada, esse poder passaria 

para a Coordenação, órgão que, segundo eles, não conhece as especificidades de cada veículo e 

não poderia, portanto, coordenar ou mesmo decidir o que deve ser pautado por cada um. Essa 

disputa interna mostra com bastante clareza o quanto de subjetividade existe na atividade 

jornalística e o quanto as rotinas se delimitam a partir da definição do que é pauta para cada 

veículo jornalístico.  

As rotinas produtivas do jornalismo podem ser divididas em três fases principais: pauta, 

apuração e edição. Vejamos a seguir como se desenvolve cada uma dessas etapas no processo 

produtivo dos diferentes veículos da Secom. 

 

3.2.1 Pauta nos veículos da Câmara 

É preciso ressaltar que o processo de produção da notícia começa exatamente na execução 

da pauta, que constitui a ―primeira filtragem do caos ecossistêmico‖ (Henn, 1996, p.86). Perceber 

a pauta como o início do processo de construção da notícia permite ao pesquisador admitir que as 

definições presentes nela são parte de uma atividade coletiva, ultrapassando o limitado alcance de 

teorias anteriores (como a do gatekeeper) que determinavam a um indivíduo o poder das decisões 

tomadas nessa etapa. Como lembra Henn, ―a pauta traduz e seleciona acontecimentos segundo 

sistema de valores codificados tanto no jornalismo como na sociedade‖ (1996, p.94). Ainda que, 
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em algumas situações, as decisões sejam individuais, elas estão ancoradas em um conhecimento e 

em regras partilhadas pelo grupo. Do contrário, o indivíduo sofreria sanções pelos membros da 

comunidade com maior poder. 

A observação das rotinas produtivas envolvidas na pauta é a primeira etapa de um estudo 

detalhado sobre os processos produtivos dos veículos. Antes mesmo da coleta das informações, 

os jornalistas fazem escolhas e apontam os caminhos que a cobertura seguirá. Dentro da rotina 

produtiva diária a pauta é a fase de preparação dos repórteres, início do processo de seleção dos 

fatos que serão relatados. É por onde deve começar, portanto, qualquer análise sobre o produto 

simbólico do jornalismo. 

A pauta, no jornalismo, é o primeiro processo que estabelece uma organização para o caos 

dos fatos do mundo. Nela transparecem as visões que orientam a prática e as regras que conduzem 

a rotina do trabalho jornalístico. Essa rotinização é necessária porque os produtores precisam 

enfrentar situações inesperadas com rapidez e, por isso, as decisões são, de certa forma, 

codificadas previamente. Contudo, a pauta não pode ser tão rígida a ponto de impedir a cobertura 

de fatos inéditos e imprevistos, ainda que suas convenções ofereçam quase sempre uma 

―representação padrão dos objetos‖ (Henn, 1996, p.94). 

Entre os veículos da Câmara há diferenças no processo de produção da pauta, ainda que 

todos partam do material comum fornecido a cada semana pela Coordenação de Jornalismo. Esse 

material é um arquivo comum em formato PDF chamado ―Mapa de Reportagem‖, atualizado 

diariamente e que contém todos os eventos que serão realizados na Câmara, desde reuniões 

ordinárias e extraordinárias de comissões, seminários, congressos, audiências públicas, reuniões 

de bancada, de líderes, sessões do Plenário, visitas oficiais, abertura de exposições, etc.   

Na TV Câmara, todas as segundas-feiras, às 14h, a equipe da pauta (chefe da pauta e três 

pauteiros) reúne-se com o chefe de reportagem, o chefe da produção, o editor-chefe do Câmara 

Hoje e a Coordenadora de Jornalismo da emissora para definir o que será coberto durante a 

semana dentre todos os eventos que serão realizados. E, nas terças-feiras, a reunião com os 

diretores dos programas define os assuntos de cada produção. Logicamente, como é feita na 2ª 

feira, a programação pensada para a pauta pode mudar durante a semana, caso algum fato 

importante ocorra. A única coisa certa é que um repórter será destinado para cobrir o Plenário, 

nos dias em que há sessões ordinárias (de terças a quintas, geralmente) e uma equipe com 

produtor ficará de plantão no Salão Verde, a fim de coletar as sonoras do presidente e dos demais 
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deputados que falarem no local, o preferido pelos jornalistas da mídia comercial para colher 

declarações dos políticos. 

Depois da escolha coletiva dos assuntos que serão abordados, o chefe de reportagem leva 

as decisões à reunião da Coordenação de Jornalismo, que acontece às 16h, da qual também 

participam os chefes de reportagem e editores-chefe dos quatro veículos: Jornal, Agência, Rádio 

e TV. Nessa reunião, os veículos combinam qual deles vai cobrir qual evento e informam aos 

demais quais os repórteres responsáveis por cada cobertura. Ao longo da semana há várias 

alterações no esquema, que são comunicadas à Coordenação e transmitidas às demais equipes. 

Por exemplo, podem surgir eventos que não estavam previstos, outros podem ser cancelados, 

alguns podem receber mais atenção dos deputados e mobilizar a sociedade civil, o que, 

geralmente, pode justificar sua cobertura. 

Na Rádio e na Escrita (Jornal e Agência), não há reuniões coletivas para definição das 

pautas. No máximo, uma discussão entre o chefe de reportagem e os editores, muitas vezes feita 

na própria reunião da Coordenação de segunda-feira. Depois disso, os repórteres recebem as 

pautas a cada dia. Na Rádio, as pautas são distribuídas para uma pauteira e um produtor, 

responsáveis por elaborar um pequeno texto introdutório sobre o assunto, com indicações ao 

repórter. Geralmente, entretanto, o texto consiste em matérias já publicadas sobre o assunto, tanto 

na Agência quanto em veículos comerciais. Isso serve para localizar o repórter na discussão, 

porque muitas vezes ele não tem conhecimento prévio sobre o assunto que vai cobrir a cada dia. 

Os repórteres da Escrita recebem apenas, no dia anterior, a informação sobre o que irão 

cobrir no dia seguinte. É um arquivo comum, enviado a todos da equipe pela chefe de reportagem 

e do qual constam apenas as informações básicas: qual será o evento, em que local vai ocorrer e o 

horário. A partir disso, o repórter pode consultar matérias já publicadas e o arquivo preparado 

pela Coordenação com os subsídios sobre o assunto. Nesse arquivo, que não difere muito do texto 

preparado pelos pauteiros da rádio, há matérias já publicadas sobre o assunto. Somente em 

matérias especiais, que precisam de mais tempo para apuração, é feita uma produção prévia, por 

um outro profissional, com uma pauta mais elaborada, onde consta um resumo do assunto, 

sugestão de fontes, questões essenciais que devem ser respondidas na matéria, etc. 

Na TV Câmara, o processo é um pouco diferente. Por contar com uma equipe de pauta, a 

emissora prepara informações mais detalhadas sobre cada assunto para guiar o repórter ou 

produtor que irá coletar as informações, acompanhar os eventos ou entrevistar as fontes. 
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Geralmente, há um texto elaborado pela própria equipe que explica os pontos principais de cada 

discussão ou matéria em votação na Câmara, além da reprodução daquilo que já foi publicado 

sobre o tema. Há uma indicação, também, sobre as pessoas que devem ser ouvidas, de perguntas 

que podem ser feitas, de pontos que podem ser destacados, de imagens que devem ser obtidas. A 

intenção principal do trabalho de pauta da emissora é poupar tempo de apuração, tanto pelos 

produtores quanto pelos repórteres. 

O trabalho de pesquisa sobre o assunto, que é todo feito pelo próprio repórter na Agência, 

é feito por um pauteiro na TV Câmara. Muitas vezes, dependendo da necessidade e da 

disponibilidade das fontes, as próprias entrevistas são feitas por produtores e ao repórter caberá 

somente elaborar o texto, selecionando as sonoras
39

 que melhor se encaixam e gravar a passagem 

ou boletim, além da locução da matéria. Na Rádio, embora o repórter não faça a pesquisa, 

geralmente ele fará também as entrevistas. No caso de eventos realizados na Câmara, na maioria 

das vezes será ele quem estará presente para fazer o relato dos fatos. Mas, em algumas situações, 

pelas mesmas razões logísticas da TV, os produtores poderão gravar as sonoras e ao repórter 

caberá fazer o texto, selecionar as sonoras e fazer a locução da matéria. 

A questão do tempo e dos recursos parece ser crucial para a televisão. Assim como não 

podem se dar ao luxo de mandar uma equipe a um local para ver o que vai acontecer por lá – com 

o risco de nada acontecer e faltar material para fechar o jornal – o pessoal da tevê precisa editar 

muito mais rapidamente a matéria. Não há tempo para o repórter ficar imaginando como vai 

fechar a matéria apenas depois de todas as informações coletadas. É preciso haver um trabalho 

prévio para que ele possa pegar as sonoras que vão ser editadas e fazer as passagens que serão 

necessárias e aproveitadas na matéria. Ele não terá como voltar depois e gravar uma passagem – 

ou porque o evento já acabou, ou porque não haveria tempo para isso. 

Desse modo, é uma necessidade do trabalho e um requisito técnico que o profissional já 

tenha informações completas sobre o que vai ocorrer e quem vai falar sobre o quê antes de chegar 

ao local do fato. Caso contrário, o trabalho pode ser todo perdido. Obviamente, no caso de 

ocorrer outra coisa muito diferente do que previa a pauta, é obrigação do repórter modificar a 

cobertura e dar atenção ao que efetivamente aconteceu, o que muitas vezes também não é 

possível devido ao tempo que é necessário para fechar uma matéria de tevê. 

                                                 

39 Trechos das entrevistas com os informantes, ou fontes, no jargão jornalístico, que serão usados na matéria final. 
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Nos veículos da Escrita, ao contrário do que ocorre na TV, a falta de pauta foi durante 

muito tempo um assunto recorrente entre os repórteres. Depois de assistir ao curso de 

Telejornalismo que a Secom promoveu para jornalistas dos outros veículos da Casa em 2008, um 

repórter chegou aos brados na redação reclamando da falta de uma pauta diária que fosse 

distribuída para os profissionais nos moldes do que Rádio e TV fazem. ―Sabe o que acontece lá? 

Há um trabalho de equipe, uma discussão das matérias. Óbvio que o repórter pode mudar o 

roteiro da matéria de acordo com o andamento dos fatos, como em qualquer lugar. Mas há uma 

pauta‖, ressaltou. 

A explicação dada por muito tempo para a falta de pauta da Escrita é uma razão 

burocrática, o fato de que os outros veículos – rádio e TV – tinham produtores para exercer a 

função, mas não a Agência e o Jornal. Outros motivos, contudo, também aparecem no discurso 

dos gestores. Já foi dito durante uma reunião que uma pauta mais detalhada ―engessaria‖ o 

trabalho e tiraria a liberdade do repórter. 

Como destacou o repórter irritado, contudo, tal explicação é apenas parcialmente correta, 

uma vez que cabe ao repórter modificar o rumo da pauta caso os fatos o justifiquem. Além disso, 

até 2009, havia dois funcionários pela manhã e dois à tarde na Agência denominados de 

produtores, mas que, em muitas ocasiões, não passavam de telefonistas. Em 2008, porém, uma 

das repórteres passou a ser responsável pela produção das pautas especiais. 

Em várias conversas observadas na redação da Escrita, a opinião expressa pelos repórteres 

é de que as questões práticas de seleção dos fatos deveriam ser discutidas em conjunto pela 

equipe e que todos deveriam ter maior clareza sobre os objetivos das mídias da Câmara. Uma 

forma de fazer isso seria realizar uma reunião de pauta semanal e definir uma cobertura das 

reuniões ordinárias das comissões, para pautar assuntos e projetos relevantes socialmente, ao 

invés de limitar a cobertura a um critério burocrático de ―cobrir tudo‖. Isso incluiria conhecer 

melhor os públicos, definir prioridades, além de clarear as diferenças entre a cobertura das mídias 

legislativas e a cobertura da mídia comercial.  

De certo modo, os profissionais cobram uma maior definição nas rotinas do trabalho. 

Como afirmam alguns autores sobre a atividade jornalística, existe um ―senso prático‖ em 

atuação, ―um saber imperfeitamente verbalizável‖ (Neveu, 2006, p.92) que condiciona a prática 

dos jornalistas. Desta forma, a linha editorial de um veículo nem sempre é explícita, porque uma 

das habilidades requeridas de um profissional, segundo Gans, é exatamente o desenvolvimento de 
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―um senso prático proveniente da experiência que lhe permita hierarquizar rapidamente o caos da 

informação‖ (Neveu, 2006, p.91). A incerteza e a fluidez dos critérios, portanto, seriam coisas 

naturais em uma redação. Ao mesmo tempo, tal incerteza é diminuída com a rotinização do 

trabalho, destinada a reduzir a contradição, incoerência ou anarquia de uma atividade coletiva 

com boa dose de subjetividade (Biroli, 2010, p. 210). 

Na percepção de alguns profissionais da Escrita, não existe um trabalho realmente de 

equipe para que falhas pessoais causadas por desconhecimento, inexperiência e falta de 

percepção no momento de ocorrência dos fatos possam ser sanadas antes da edição da matéria. 

Falta a preparação de uma pauta que sirva de guia para o repórter, a presença constante de um 

editor para que os erros sejam corrigidos ao longo do dia e a presença de um revisor geral com 

conhecimento mais amplo do que o de editores e repórteres para detectar as possíveis falhas 

durante o processo de edição. Ou seja, falta uma definição clara de rotinas coletivas que possam 

ampliar o sentimento de identidade entre os profissionais. 

Um aspecto a ser destacado nas rotinas dos veículos legislativos é que não há uma reunião 

diária de pauta, apesar da periodicidade das mídias ser similar a de veículos comerciais. Tal 

reunião não seria necessária em mídias com extrema dependência da agenda oficial da instituição 

e nas quais os fatos inesperados parecem ser desconsiderados. Para alguns, a pauta da mídia 

legislativa é muito mais institucional do que jornalística. Entretanto, como destaca Neveu, ―a 

maioria dos acontecimentos relatados pelos jornalistas são rotineiros, previsíveis‖ (2006, p.89), 

afinal a antecipação dos imprevistos é outra competência jornalística essencial. Desse modo, a 

rotina de pauta dos veículos legislativos acompanha a tendência comum às demais redações 

jornalísticas. 

Por outro lado, a ―falta de uma pauta‖, conforme afirmam alguns jornalistas, pode ser um 

benefício para os profissionais, pois fica nas mãos do próprio repórter a definição dos enfoques 

da matéria. Para muitos profissionais isso seria uma vantagem real se as definições dos repórteres 

sempre fossem respeitadas pelas equipes de edição, mas não é o que ocorre. Tais embates entre a 

reportagem e a edição serão detalhados adiante, quando tratarmos dos critérios de noticiabilidade 

mobilizados pela equipe. 

Ao mesmo tempo, a não-definição de pauta na escrita parece ter outro componente, um 

aspecto burocrático da organização que é a disputa pela chefia que existe no órgão. Na verdade, 

não se trata de uma disputa propriamente, mas de uma integração que nunca ocorreu de fato, 
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exatamente porque duas diferentes chefias foram mantidas no Jornal e na Agência, apesar da 

equipe de reportagem ser comum aos dois veículos. Como diferentes veículos, em diferentes 

suportes e com diferentes públicos
40

, Agência e Jornal não têm exatamente os mesmos critérios 

para pauta e edição, o que complica a produção de uma pauta comum para guiar os repórteres. 

Durante o tempo em que estive trabalhando na TV Câmara, fiquei quatro meses na equipe 

da pauta. Nesse período, pude observar como são feitas as pautas e também quais os critérios 

usados nessa etapa da produção. A definição das matérias factuais da semana é feita na reunião 

de segunda-feira, como já mecionamos. Nesse encontro, os profissionais discutem quais 

comissões serão cobertas por um repórter, quais vão ser incluídas apenas no ―giro‖, quais 

merecem um VT completo, quais entrarão como nota coberta ou apenas menção, nota falada pelo 

apresentador. Na verdade, no momento em que vão lendo o que está previsto na agenda, os 

jornalistas já decidem o que pode render ou não imagens. Essa é a preocupação central. 

Um fato que tenha péssimas imagens – geralmente eventos que debatem questões teóricas 

ou conceituais sobre a legislação ou tipos de leis que tratam de conceitos abstratos – só entrará na 

cobertura como VT se for muito relevante. A reforma política, por exemplo. Não rende boas 

imagens, mas é vital para o funcionamento da Casa legislativa e é um tema pelo qual os 

deputados têm todo o interesse. Por isso, merece cobertura.  

No geral, fatos que dizem respeito a assuntos mais populares ou legislações com efeitos 

práticos sobre a vida das pessoas – que tratam de medicamentos, do preço dos produtos e 

serviços, que mudam regras de conduta em situações comuns, etc. – são enfatizados. Além disso, 

decisões práticas – virou lei, só falta ser sancionado, foi aprovado pela Câmara – também 

merecem muito mais atenção do que discussões sobre determinados assuntos, especialmente 

aquelas que estão nas instâncias iniciais do processo legislativo. Por exemplo, projetos 

apresentados só viram pauta se forem muito polêmicos, importantes ou ―diferentes‖, um critério 

que está ligado a uma popularização da notícia, muito mais usada na televisão do que na 

imprensa escrita. Ou seja, o que vai acontecer imediatamente tem relevância sobre o que ainda 

está sendo pensado e debatido. Na tevê, os fatos são mais relevantes do que a opinião em maior 

proporção do que na Agência ou na Rádio
41

. 

                                                 

40 Detalharemos as diferenças entre os públicos dos veículos no Capítulo 4. 
41 Trataremos da questão do factual no jornalismo adiante. 
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O ―giro‖ é composto pelos eventos do dia que não merecem ser acompanhados por um 

repórter. Nesse caso, um produtor fica com uma equipe no corredor das comissões e passa, 

literalmente, pelas diferentes reuniões a fim de constatar se algo importante acontece em alguma 

delas. Na rádio eles também fazem algo parecido, mas são os repórteres que cobrem. Na verdade, 

o giro, como já conversei com vários colegas, é uma tentativa frustrada, na maioria das vezes, de 

cobrir tudo o que está acontecendo na Câmara. Na opinião de muitos repórteres, é um esforço 

desnecessário, porque acrescenta pouca informação para o público. Seria muito mais conveniente 

que o editor escolhesse antes o que deveria ser coberto. Como há uma dúvida sobre o que pode 

render e não há como desperdiçar uma equipe de televisão com eventos que podem não render 

nada do ponto de vista jornalístico, eles preferem não escolher antes e deixar que a equipe ―sinta 

o clima‖ na hora dos fatos. 

Na Rádio, grande parte das pautas tem como base assuntos que são repercutidos na 

imprensa comercial, especialmente nos jornais diários como Folha de S.Paulo, O Estado de 

S.Paulo, O Globo, etc. Mesmo na cobertura dos eventos programados na agenda da Câmara, 

geralmente o material usado como subsídio traz aquilo que já foi publicado pela mídia 

convencional sobre o assunto. Além disso, ao contrário da Agência e do Jornal, muitas matérias 

trazem a repercussão, junto aos parlamentares, de assuntos que estão na agenda da mídia 

comercial, algumas vezes relacionando os temas com os projetos que estão na Câmara e 

audiências feitas na Casa, outras apenas convocando os líderes para opinarem sobre as questões. 

Por concentrarem grande atenção na Presidência e no Salão Verde, os jornalistas da Rádio 

acabam apresentando uma cobertura bastante parecida com a dos veículos comerciais: divulgam 

as mesmas sonoras, focalizam os mesmos assuntos, ouvem as mesmas fontes. 

Apesar de achar mais interessante como jornalista repercutir os assuntos de que a mídia 

está tratando – no jargão jornalístico são os assuntos ―quentes‖, os temas do dia – é razoável 

questionar se essa é ou não a função das mídias legislativas. O processo não deveria ser 

exatamente o contrário - a mídia convencional é que devia repercutir os assuntos tratados nos 

veículos da Câmara, fontes oficiais, por assim dizer, de informações sobre a instituição?  

Durante a observação, uma das repórteres da Rádio fez um comentário que levantou a 

questão. Segundo ela, o critério da rádio é ―jornalístico mesmo‖, ou seja, é muito similar ao das 

demais mídias, especialmente comerciais. O noticiário da rádio é muito baseado nos assuntos que 

estão sendo abordados nos jornais e demais veículos do país. Enquanto isso, a Agência, para ela, 
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tem a função de pautar os outros veículos. Por isso a ênfase que os editores da Agência dão aos 

próximos passos de comissões ou relatores. Como ela mesma concluiu, a informação de que o 

relator irá apresentar seu parecer na próxima semana sempre é incluída no pé de uma matéria da 

rádio, enquanto na Agência isso sempre vem no lide, ou seja, é mais importante para a Agência 

noticiar as etapas do trâmite legislativo. 

Segundo o Coordenador de Jornalismo, muitas vezes a escolha dos temas que serão 

cobertos pelos veículos é feita de acordo com o assunto e com a afinidade do veículo com aquele 

assunto.  

Os orçamentos, por exemplo, são assuntos mais complexos. É mais viável 

explicar uma matéria orçamentária por um texto escrito do que por um texto 

falado, pela quantidade de números que tem, pela complexidade do assunto. 

Então, normalmente quem cobre as comissões de orçamento é a área escrita, mas 

que abre também para a Rádio Câmara, produz material para que a Rádio 

Câmara possa aproveitar. Como eu disse, como a TV não está completamente 

inserida nessa dinâmica de cooperação dos veículos, ela fica mais livre para 

cobrir as coisas, embora ela tenha uma interação com a Rádio. Muitas vezes a 

TV produz coisas e a Rádio pega a sonora depois. (...) Em geral, a TV cobre as 

audiências públicas mais disputadas, as CPIs, o que for mais afeito a imagem 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Uma repórter da Rádio criticou a rigidez da pauta da TV Câmara após fazer o curso de 

Telejornalismo promovido pela Secom. Segundo ela, a matéria de tevê é ―uma grande enganação, 

pois já é toda roteirizada antes, o que tira completamente a liberdade do repórter‖. Ela comentou 

ainda que os profissionais da tevê não se dão ao trabalho de assistir às audiência e ver se a pauta 

que receberam da redação vai ser confirmada ou se a reunião ou audiência acabou destacando 

outros assuntos, o que é muito comum. Ela contou sobre a situação em que salvou a produtora 

que ia entrar ao vivo na programação da tevê ao informá-la que o relator do projeto que iria ser 

entrevistado havia tido seu relatório rejeitado pela comissão, pouco antes. ―Eu disse pra ela, pega 

o fulano, que teve o relatório aprovado, não esse aí, que foi rejeitado‖, completou. Outra repórter 

concordou com as observações e chegou a comentar que os colegas da TV não conseguem nem 

prestar atenção nas audiências e reuniões, porque têm o script feito antecipadamente e não podem 

sair dele.  

De certo modo, o Jornal e a Agência são mais independentes, mais isolados da influência 

externa, mais preocupados com o que ocorre dentro da Câmara. Aliás, no jornal os assuntos 

externos só têm espaço quando repercutem dentro do Plenário, quando os próprios deputados 
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trazem os temas para a tribuna legislativa. Caso contrário, os temas do restante da mídia são 

solenemente ignorados. 

O que parece ser comum aos veículos é a falta um planejamento de pauta que pudesse 

prever os grandes debates que vão ocorrer na própria Câmara, ou que, pelo menos, permitisse aos 

jornalistas acompanhá-los com melhor qualidade, sem tanto imediatismo, como geralmente é 

feito. Isso, obviamente, requer uma equipe melhor preparada para tratar desses assuntos, com 

mais conhecimento sobre o sistema legislativo e sobre o processo de tramitação das matérias, 

mais conhecimento sobre o panorama político, sobre os interesses em disputa. Mais 

conhecimento, enfim, sobre o jogo político que se desenrola dentro da Câmara. 

Algo que não é nem um pouco fácil, mas que é essencial para o trabalho de orientação do 

público sobre as questões legislativas, para ampliar a transparência do processo legislativo e da 

própria instituição Câmara dos Deputados. Sem essa noção, acaba sendo feita uma cobertura 

burocrática das questões, apenas dando voz aos parlamentares e a alguns setores da sociedade, 

mais organizados e mais capazes de influir no processo político. Geralmente, portanto, os lobbies 

do grande capital e dos grandes interesses empresariais. 

Para muitos repórteres, tanto da Rádio quanto da Agência, uma das principais dificuldades 

do trabalho é a falta de uma linha editorial clara nos veículos, aliada à desvalorização dos 

profissionais da reportagem. Uma repórter da Rádio disse que o maior problema da emissora é a 

falta de critérios. Segundo ela, ―fica tudo muito solto, o repórter decide por si próprio o que é 

mais interessante e não há retorno sobre o que é feito‖. Ela citou como exemplo os flashes ou 

informações passadas ao vivo pelo repórter. ―Você passa o que bem entender, ninguém te diz se 

está certo, ninguém questiona‖. Outra colega que participou da conversa também reclamou da 

pauta da rádio, dizendo que mesmo com vários produtores, não passa da matéria da Agência 

sobre o assunto.  

Por outro lado, na Agência Câmara, muitos profissionais criticam a falta de uma cobertura 

efetivamente ―jornalística‖, isto é, dos fatos que estão na agenda do dia. Um dos jornalistas 

ouvidos durante a observação empírica afirmou que a ―Agência Câmara constitui ‗uma central de 

produção em série‘, um local onde se reorganizam textos que não são notícias, mas apenas 

informações‖. Para ele, o principal ponto que revela isso é ―a falta de uma seleção, de uma 

hierarquização dos fatos que são cobertos, uma vez que a pretensão é que tudo seja noticiado‖. 

Para ele, há ―falta de uma pauta, no sentido jornalístico do termo, pois o que existe é apenas uma 
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agenda de eventos que é seguida à risca, na medida do possível‖. A falta de seleção dos eventos 

que merecem ser cobertos revela, para o jornalista, que ―o critério de seleção é político, não 

jornalístico‖. ―A hierarquia interna dos deputados é levada em conta, não o critério de seleção dos 

jornalistas‖, ou seja, o critério político se sobrepõe ao jornalístico. ―Eles adotaram a estratégia de 

cobrir tudo para conseguir legitimidade junto aos parlamentares, para servir melhor ao cliente, 

não à população‖, conclui. 

Outro colega da Escrita acrescenta que há uma quantidade excessiva de trabalho realizado 

com pouca reflexão, ―num esquema de ‗linha de montagem‘ mesmo‖. Para ele, isso revela o 

comodismo da equipe, pois ―a seleção e a hierarquização dos fatos é uma ação perigosa, que dá 

muito trabalho‖. O jornalista acredita que é preciso buscar um sistema de produção mais 

inteligente. Como acrescentou, ―a política do jornal é publicar tudo para ninguém reclamar de 

nada‖. Para ele, essa falta de regras jornalísticas claras abre espaço para o particularismo na 

cobertura, o que significa a entrada em ação dos critérios adotados a partir dos interesses e 

demandas dos parlamentares, como mencionamos anteriormente. 

Em reuniões da equipe com os editores, contudo, não é esse o discurso dos profissionais 

encarregados da edição. Segundo os gestores da Agência Câmara, ―o Tempo Real está destinado 

às notícias mais importantes‖. Um deles complementou que: ―o que é notícia, a gente publica. 

Essa é a regra absoluta, o resto é relativo‖. Os flashes das audiências públicas, contudo, servem 

também para dar o andamento geral do debate e deixar os grupos que acompanham a discussão 

pela internet a par do que ocorre na Câmara. Segundo eles, geralmente, o que deve nortear a 

cobertura e os flashes são os assuntos, mas no caso de CPIs, por exemplo, o critério pode ser o 

personagem do fato. 

Na análise de Neveu (2006), a tecnologia autoriza a conversão da velocidade em 

excelência profissional, o que provoca a ―impossibilidade de um distanciamento crítico‖ dos fatos 

noticiados. Em certa medida, parece ser esse o questionamento dos profissionais da Agência 

Câmara: a velocidade imposta ao relato dos fatos legislativos é mais um fator de risco do que um 

indicativo de qualidade da atividade. Ao mesmo tempo, o autor francês ressalta que as agências 

noticiosas funcionam, por toda a parte, como ―mídias das mídias‖, isto é, desempenham o papel 

de fornecedoras de informações e imagens, o que aumenta a responsabilidade delas com a 

confiabilidade e o controle da informação divulgada (Neveu, 2006, p.62), algo que parece bem 
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próximo à realidade não apenas da Agência Câmara, mas de todos os veículos legislativos e 

mídias das fontes. 

 

3.2.2 Coleta de dados nas mídias da Câmara 

Como já ressaltamos, existem várias diferenças no trabalho das equipes de Jornal e 

Agência, Rádio e TV Câmara. Uma delas é a fragmentação do trabalho da tevê, que é muito mais 

coletivo do que a atividade realizada pelos jornalistas na Rádio e, especialmente, na Escrita. Na 

tevê, alguém pensa na pauta e outra pessoa executa a ideia que o primeiro havia pensado. Depois 

disso, um terceiro produz a matéria, de acordo com as orientações dadas na pauta. Nesse 

momento, um quarto profissional – o repórter – pega a pauta e executa a apuração final, ou o que 

falta dela, para que duas outras pessoas – os editores de texto e de imagem – possam costurar o 

material de forma apresentável no programa. Ou seja, são seis pessoas envolvidas, sem contar o 

editor-chefe do programa, que dará sugestões e pode interferir no produto final, o chefe de 

reportagem, o cinegrafista e o apresentador ou locutor do programa. Na hipótese de todos terem 

os mesmos critérios jornalísticos, isso já causaria um certo descompasso. Imagine-se como é o 

trabalho em um local em que há uma fluidez nesses critérios, conforme apontado por vários 

colegas
42

. 

Essa divisão de tarefas é assustadora para uma repórter acostumada com a imprensa 

escrita. Na escrita – e mesmo na rádio – o repórter pega uma pauta apenas esboçada e retira dali o 

enfoque que acha mais conveniente, editando o material da forma que achar mais adequado. O 

repórter, por assim dizer, é mais autor do seu trabalho, uma vez que as várias etapas são feitas 

pela mesma pessoa: apuração, coleta das informações, seleção dos pontos importantes, edição. 

Ainda que haja um editor que vai revisar o material e modificá-lo – na rádio esse trabalho, a bem 

da verdade, é quase inexistente, pois os editores modificam muito menos o texto do jornalista – é 

o repórter o responsável principal pela matéria e pelo enfoque dela. É o que ele observa na 

cobertura dos fatos que determina como a pauta será conduzida, o que nem sempre acontece na 

TV, pois a própria montagem da matéria por um editor de imagem e um editor de texto pode 

modificar o conteúdo que o repórter havia, originalmente, pensado para o produto final. 

                                                 

42 Durante as entrevistas, muitos colegas afirmaram não terem certeza dos critérios usados para seleção das notícias na Câmara. 
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Em relação às rotinas da Rádio, assim como na TV, muitas vezes são os produtores – 

funcionários terceirizados – que gravam as entrevistas e, depois, um dos repórteres edita o 

material e faz a reportagem, checando as informações. Os cuidados existem porque os 

funcionários terceirizados não podem assinar matérias, ainda que produzam o material e sejam 

jornalistas profissionais. O mesmo ocorre na TV, onde os produtores também não podem 

aparecer ou assinar as matérias. A estratégia também tem uma explicação logística. Durante os 

dias em que os parlamentares estão em Brasília – de terças a quintas, especialmente – os 

produtores fazem entrevistas sobre diversos assuntos que serão transformados em matérias pelos 

repórteres e editores nas segundas e nas sextas-feiras, dias em que seria quase impossível gravar 

uma sonora com algum deputado. 

O pessoal da TV é o que chega mais cedo, às 7h, especialmente a equipe encarregada da 

produção – chefe de produção e os produtores. Alguns repórteres também entram mais cedo, 

numa escala feita para não deixar a redação sem repórter em momento nenhum. Na Rádio, os 

primeiros a chegar são os pauteiros, por volta das 8h. Na Escrita, alguns editores da Agência 

chegam neste horário, enquanto os repórteres, geralmente, chegam pouco antes do início de suas 

pautas, assim como os seus colegas da Rádio. 

Um ponto importante da apuração, destacado em muitos estudos sobre as rotinas de 

produção dos veículos de mídia, é a relação entre jornalistas e suas fontes (Alsina, 1989; 

Fontcuberta, 1993), especialmente por sua complexidade e pela quantidade de fatores envolvidos 

em sua caracterização. Além da disponibilidade, isto é, estar disposta a falar no momento em que 

o jornalista precisa de uma declaração, uma fonte precisa ter conhecimento do assunto e ser 

localizável. Isso significa que o jornalista precisa saber de sua existência como conhecedora do 

tema e ter acesso a ela. Fatores pessoais como simpatia, amabilidade, expressão oral e capacidade 

de síntese também são levados em conta pelo jornalista, além do simples conhecimento do 

assunto que uma fonte precisa ter. Assim, é comum ver os jornalistas que cobrem o Congresso 

caracterizarem os parlamentares em ―boas‖ ou ―más‖ fontes. Obviamente, o interesse de muitos 

parlamentares é tornar-se uma boa fonte, ainda que não saibam como fazê-lo. 

Segundo Fontcuberta (1993, p.57), a seleção das fontes informativas é um dos fatores que 

ajuda a diferenciar os veículos de comunicação, uma vez que o código jornalístico é 

compartilhado por todos os jornalistas, assim como são parecidas as rotinas produtivas de 

variados jornais. Nesse ponto, acreditamos que a eleição de fontes diferenciadas ajuda a 
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determinar diferenças também nas rotinas. Obviamente, qualquer repórter precisa coletar dados e 

fazer entrevistas, mas as formas como essas tarefas são cumpridas dependem não só do tipo de 

veículo (rádio, TV, jornal impresso, Internet, etc.), mas também do tipo de fonte que é escolhida.  

Outra questão importante, como lembra Alsina (1989, p.113) é que também as fontes 

obedecem a uma organização hierárquica de acordo com sua credibilidade e com o tipo de 

informação que podem fornecer. Assim, um delegado de Polícia tem maior valor como fonte que 

um simples investigador, se a matéria exige a versão oficial da Polícia. Em determinados casos, 

contudo, o investigador pode ser de maior valia, por ter conhecimento de detalhes de um caso que 

o delegado não acompanhou pessoalmente. De acordo com a situação e com o tipo de fonte, 

podem estabelecer-se três tipos de relação com o jornalista: total independência, cooperação ou 

produção da notícia pela fonte (Alsina, 1989, p.117). Esse último tipo de relação é bastante 

comum com o sistema político, uma vez que o poder político tem a capacidade de influir na 

informação por meio da produção de acontecimentos artificiais dotados de significado e que 

interferem na realidade (Alsina, 1989, p.115). 

Ademais, as fontes emprestam parte de sua credibilidade e autoridade para o veículo de 

comunicação (Fontcuberta, 1993, p.58) e também auxiliam o jornalista a construir prestígio 

profissional ao obter informações exclusivas, que os demais repórteres não conseguiram. Dessa 

forma, segundo a autora, a potência informativa do veículo se manifesta de acordo com o 

número, a qualidade e o pluralismo de suas fontes. Assim, as fontes mais procuradas pelos 

jornalistas são aquelas que têm proeminência e prestígio, além de outras características como 

produtividade, acessibilidade, confiabilidade, autoridade e boa articulação verbal (Gans, 2004, 

pp.129-131). O poder formal e a autoridade dos cargos é um dos critérios mais usados pela mídia 

na busca de fontes e mesmo entre atores que possuem o mesmo cargo – os parlamentares, por 

exemplo – há uma hierarquia formal e informal, produzida pelos fatores destacados por Gans e 

outros, como experiência, habilidades de comunicação, reputação ou papeis formais 

desempenhados (Tresch, 2009, p.71). Charaudeau acrescenta a habilidade de polemizar como 

uma das características procuradas pelos jornalistas nas fontes (Charaudeau, 2007, p.145). 

A relação do jornalista com suas fontes, entretanto, é um aspecto que pode trazer 

conflitos, embaraços éticos e problemas profissionais para os dois lados. Isso porque não é 

incomum que a fonte tente usar a divulgação de uma informação na imprensa para atingir 

objetivos próprios, diferentes do objetivo do jornalista de divulgar a verdade dos fatos 
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importantes e interessantes para a sociedade. O jornalista pode ter, então, um conflito entre a 

lealdade profissional e a necessidade de sustentar o relacionamento com suas fontes (Blumler e 

Gurevitch, 1986, p.90). Essa relação é regulada pelo segredo, ou o direito de off,  isto é, o dever 

que o jornalista tem de manter segredo sobre suas fontes, especialmente quando elas lhe 

fornecem informações que podem colocá-las em risco, seja pessoal ou profissional, algo muito 

comum para jornalistas que abordam a política. Eliane Cantanhêde resume o senso comum da 

profissão sobre a relação entre jornalistas e fontes do mundo político nos seguintes termos: 

(...) os jornalistas devem estar próximos o suficiente das fontes para ter 

informação e longe também o suficiente para não haver promiscuidade. (...) Pelo 

simples motivo de que os interesses são muito diferentes e, em geral, 

conflitantes. Fontes de governos, parlamentos, tribunais – ou seja, do poder – só 

querem divulgar o que lhes interessa, escondendo o que não interessa. Para os 

jornalistas, costuma ser justamente o contrário (Cantanhêde, 2006, p.185). 

 

 Na Câmara, a principal fonte de informações dos jornalistas são os próprios deputados. 

Além deles, representantes da sociedade civil organizada, especialistas, técnicos dos poderes 

Executivo e Judiciário, autoridades dos diferentes níveis de governo e o próprio cidadão também 

aparecem com menor frequência. No caso dos parlamentares, o problema torna-se claro porque, 

além de fontes, eles têm grande poder sobre a organização dos veículos, subordinados à 

Presidência da Casa. Dessa forma, o papel ambíguo de fontes e ―supervisores‖ ou publishers das 

mídias legislativas complica a relação dos deputados com os jornalistas. 

O e-mail enviado por uma gestora para a equipe da TV, em novembro de 2009, mostra as 

dificuldades adicionais dessa relação ambígua. Na comunicação, a gestora reclamava da falta de 

aviso para um deputado sobre o cancelamento de uma entrevista e alertava os profissionais para 

evitarem esse tipo de situação. Alguns trechos são reproduzidos abaixo: 

1) Marcamos no link com o deputado; o link caiu, todo mundo sabia. Menos o 

deputado que não foi avisado por nós. 

2) O programa de entrevistas é marcado, o parlamentar desmarca, a informação 

não circula. O apresentador e a equipe técnica ficam esperando, sem 

necessidade. Quando ligamos cobrando a presença do deputado, descobrimos 

que ele já havia comunicado que não viria ao programa.  

O problema nos dois casos envolve má comunicação interna e com 

parlamentares. Mistura com alto potencial de combustão. Recentemente, 

tivemos nossa competência, nosso profissionalismo e nossa responsabilidade no 

trato com os parlamentares questionada exatamente por causa de situações como 

essa. E não foi nada agradável, podem acreditar.  

 

Além da questão básica de que qualquer fonte merece respeito e merece ser avisada caso 



131 

 

 

uma entrevista seja desmarcada, a orientação traduz um temor coletivo de conflitos com os 

parlamentares. Ou seja, além de merecerem respeito por serem fontes, eles podem prejudicar os 

profissionais da Câmara, e ―ninguém vai querer brigar com eles‖. O aviso traduz muito bem o 

sentimento de hierarquia da Câmara: os deputados mandam, nós obedecemos. É muito pior 

desconsiderar um deles do que desconsiderar uma fonte de outra origem. 

Mesmo assim, os profissionais das mídias da Câmara afirmam que a relação não é tão 

subordinada quanto um observador externo poderia imaginar. Um dos gestores entrevistados, por 

exemplo, ressalta a busca por uma ―distância segura‖ dos parlamentares. 

Se isolar da política em termos de se isolar do partidarismo, de se isolar da 

questão do Presidente, quem é o Presidente, o que que o Presidente determina. A 

gente tenta inclusive, isso eu acho que até é mais uma marca minha, eu não sei 

como seria com outro Diretor, mas eu acho que foi uma política que a gente 

traçou desde o início para cá, não ter muita relação com a Presidência, até para 

ter essa independência, sabe? Eu não tenho relação nenhuma com a Presidência, 

com o Presidente, não vou lá pedir nada, se eu tenho que fazer alguma coisa, 

argumentar alguma coisa, eu argumento com o meu chefe, com o Secretário, 

entendeu? Eu não gosto de passar essa fronteira para lá, por que eu acho que 

começa a ter alguma troca de favor, algum jogo de interesse, algum pedido para 

pôr alguma coisa, para tirar uma coisa. Eu acho ruim (entrevista à pesquisadora).  
 

Outros profissionais sem cargos de gestão confirmam que a relação dos jornalistas da 

Câmara com os deputados, em boa parte dos casos, é bem mais distante do que normalmente é a 

relação de repórteres com fontes habituais.  

Eu achava que a gente ia trabalhar aqui e ia ter muitas fontes. Uma coisa que eu 

acho engraçado, a gente não faz muitas fontes, não sei se é por que a gente não 

cobre muito a mesma coisa, ou se é uma experiência minha. Mas é o tipo de 

cobertura que a gente faz que não cria tanto isso (entrevista à pesquisadora). 

 

(...) a grande imprensa precisa cativar fonte muito mais do que a gente, por que o 

emprego deles está sempre em questão. Emprego, status, poder. Status para eles 

é uma coisa muito mais importante. Nesse sentido, a gente tem como se 

resguardar mais disso. A gente não tem que cativar aquela fonte para ela ficar 

dando furo para a gente, até porque a gente não pode ir para bastidor, para 

fofoca, e a grande imprensa precisa disso, porque o profissional da grande 

imprensa é o próprio capital. Então ele tem que ter conhecimento para quê? Para 

o dia em que ele perder o emprego, ele ter condições de ser desejado por outros 

veículos por conta dos contatos, porque ele é capaz de fazer. E a gente não 

(entrevista à pesquisadora). 

 

Para alguns profissionais, inclusive, esse distanciamento das fontes habituais é contrário à 

regra jornalística e dificulta o bom andamento do trabalho.  
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Outra coisa que eu questiono um pouco é que eu acho que a apuração aqui é 

muito ruim. Não se tem, eu não vejo nos repórteres e nem nos editores uma 

tentativa de fazer fontes. Ou seja, um repórter mesmo, de verdade, numa 

imprensa que não é institucional, estatal, ele vive de fontes, ele tem que 

conversar com as pessoas. Não é fonte pra me dar furo, não é isso, mas aquelas 

pessoas que ele cultiva, com quem ele conversa, ele volta para aquele cara, ele 

liga para aquele cara. Eu não vejo os repórteres daqui terem isso, não se 

preocupam com isso. Um ou outro eu vejo que tem, que ligam às vezes 

diretamente pra alguém. Dependem muito da produção, confiam muito na 

produção (entrevista à pesquisadora). 

 

Agora se instituiu que jornalista não pode ser amigo de fonte. Na realidade, hoje 

é uma relação de desconfiança entre os deputados e nós, jornalistas. É uma coisa 

que eu acho extremamente ruim para a convivência e até para a realização do 

trabalho. Porque parte-se do princípio de que todo deputado é bandido. Quando 

é uma visão muito rasteira da coisa. (...) E aí se criou essa animosidade, os 

deputados olham desconfiados pra gente, não querem falar as coisas. Eu até digo 

pra eles: "Olha, a minha TV não dá denúncia". Mas eles não acreditam. (...) Não 

sei se isso acontece com os outros colegas daqui. Eu tenho a impressão de que 

está muito difícil trabalhar aqui porque o grau de desconfiança se elevou demais. 

Pra você conseguir uma fonte aqui hoje é uma dificuldade. A maior parte das 

fontes você não consegue entre os parlamentares, você consegue entre os 

funcionários. Olha que loucura (entrevista à pesquisadora).  

 

Os depoimentos mostram que a relação dos repórteres dos veículos da Câmara com os 

deputados é diferente da relação que os colegas de veículos comerciais mantêm com eles. Não há 

aquela intensa troca pessoal, uma certa conveniência mútua, o jogo de pressões pessoais que 

existe com as fontes que querem aparecer no jornal privado. Provavelmente, porque os 

parlamentares sabem que vão aparecer nos veículos da Câmara, mesmo que não pressionem 

pessoalmente os repórteres e editores. A pressão, quando ocorre, é muito mais geral, sobre o 

presidente, sobre o diretor da Secom ou da TV, não diretamente sobre o repórter. De certo modo, 

os jornalistas da Câmara estão mais livres do contato pessoal com as fontes, pois sua relação com 

elas é muito mais institucional. Paradoxalmente, portanto, a relação institucional com as fontes 

torna os profissionais das mídias legislativas mais livres de pressões pontuais, como eles próprios 

afirmam.  

Em certo sentido, os problemas apontados por alguns sobre a falta de proximidade das 

fontes podem ser atribuídos a uma visão clássica do jornalismo, conforme adotada em veículos 

comerciais. Nessa visão tradicional, o jornalista de prestígio é exatamente aquele que tem fontes 

e declarações exclusivas. Por serem emissores institucionais – sua preocupação é noticiar a 

atividade legislativa, falando em nome da instituição de forma pública, sem caráter competitivo 
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ou comercial – as mídias legislativas não contam com a ferramenta da exclusividade. Assim 

como também não publicam informações em off, uma vez que toda a notícia publicada tem um 

caráter quase oficial.  

Ao mesmo tempo, por manifestar o poder de escolha do jornalismo, o contato próximo 

com fontes confiáveis e poderosas pode ampliar a participação do jornalista no processo. Ou seja, 

ao abrir mão de um contato mais direto com as fontes, os jornalistas da Câmara podem estar 

abrindo mão de parte do seu poder de seleção e hierarquização dos fatos. Como ressaltam Miguel 

e Biroli, ―os critérios para definição de quem estará presente no noticiário nascem das rotinas e 

das perspectivas dos jornalistas‖ (2009, p.11) e, por isso, ―a escolha das personagens que 

compõem o noticiário é entendida como uma prerrogativa dos jornalistas, destacada quando há 

tensões e impasses com outros campos (especialmente o político) (...)‖ (Miguel e Biroli, 2009, 

p.11). 

Sendo assim, é importante reconhecer que a relação mais distante dos jornalistas com as 

fontes pode comprometer a apuração de informações pelas mídias legislativas. Em reunião da 

equipe da TV Câmara realizada no dia 7 de maio de 2010, o assunto foi alvo de comentários. 

Uma editora afirmou que é preciso repensar a cobertura das audiências públicas e destacou que 

um dos problemas principais é que, como jornalistas da Câmara, não temos fontes. Uma repórter 

argumentou, contudo, que há um motivo para isso: o fato de sermos um veículo primário, oficial, 

no qual o off é proibido. ―Para que eu vou cultivar fontes se não poderei usar as informações 

passadas por elas?‖, perguntou. 

Nesse momento, dois gestores da emissora disseram que o off não é proibido e que a ideia 

é, exatamente, fazer mais uso dessas informações não-oficiais. Eles lembraram que, às vezes, no 

antigo programa Bastidores, os repórteres faziam entradas ao vivo com informações de 

bastidores, sem a presença dos deputados. Mas uma coisa é o repórter aparecer dizendo que o 

líder informou tal coisa. Outra, muito diferente, é ele comentar as informações oficiais e fazer 

uma análise delas com base em informações de fontes que não podem ou não querem ser 

identificadas. Segundo alguns, a responsabilidade do repórter irá aumentar, e ele deverá ter mais 

cuidado na apuração para não ―dar uma barriga‖
43

. Mas a questão não é a informação errada, 

simplesmente, mas a informação que é divulgada ou desmentida com finalidades políticas. 

                                                 

43 ―Barriga‖ é o termo usado no jargão jornalístico para definir uma informação errada transmitida por um meio de comunicação. 
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Como ressalta Cook (2005), os jornalistas dependem das fontes, mas são eles que 

decidem os critérios para avaliá-las e incluí-las nos relatos. O autor lembra que os jornalistas 

definem o que é interessante, enquanto os atores políticos decidem o que é importante e merece 

ser noticiado, num processo complexo de ―negociação da noticiabilidade‖ para definir ―quem 

controla a agenda, o que pode ser perguntado, onde e como, e qual será a resposta adequada‖ 

(Cook, 2005, p.12).  

Num ambiente como a Câmara dos Deputados, entretanto, nem sempre o jornalista tem 

opção de escolher o deputado que será sua fonte sobre determinado assunto porque muitas 

matérias dizem respeito à noticiabilidade de etapas do processo legislativo. O autor de um 

projeto, o relator dele em uma comissão, o autor de requerimento para realização de uma 

audiência pública são exemplos de fontes obrigatórias, por conta de sua participação direta na 

atividade que será noticiada. São fontes óbvias, por assim dizer. Nesses casos, não há estratégia 

do deputado em conseguir espaço na publicação ou do jornalista em escolher a melhor fonte em 

termos de informação. A fonte é definida, portanto, pelo processo legislativo, não pelo critério 

jornalístico ou pelo interesse do parlamentar.  

Em outros casos, apesar de o deputado não estar diretamente envolvido no processo 

legislativo em curso, ele é escolhido por sua representatividade política dentro da instituição 

Câmara dos Deputados. Além do presidente da Câmara, pertencem a essa categoria os líderes 

partidários, os detentores de cargos na Mesa Diretiva e os presidentes das comissões, 

permanentes ou temporárias. Nesses casos, o critério institucional, mais uma vez, domina a 

produção da informação.  

Em relação à dominância do critério institucional para escolha das fontes, é preciso 

lembrar que muitos estudos destacam exatamente o ―oficialismo‖ que domina as redações 

(Amaral, 2002; Cook, 1986; Hackett, 1993; Rodrigues, 1993; Sousa, 2002). Ou seja, os 

pesquisadores apontam a predominância de escolha das ―fontes oficiais‖, geralmente ligadas ao 

governo. É importante ressaltar que esse oficialismo, além de facilitar o trabalho jornalístico – 

pois o jornalista não precisa buscar novas fontes para cada assunto – e garantir o atendimento ao 

critério temporal da produção, serve como meio de proteção para os jornalistas. Em caso de 

críticas, o jornalista sempre poderá dizer que as informações vieram de uma fonte oficial, com 

autoridade pouco discutível, que tem obrigação com a veracidade e a precisão tanto quanto o 

próprio jornalista (Tuchman, 1993).  
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O uso das fontes oficiais e o consequente foco na ação oficial do governo é o primeiro 

viés central da cobertura política identificado por Cook (2005, p.92). Segundo o autor, a 

especialização temática dos repórteres faz com que deem mais espaço para as instituições 

políticas, privilegiando certos ângulos nas coberturas que irão favorecer certas fontes, geralmente 

aquelas em ―posição de conhecimento, de poder dentro das hierarquias oficiais, ou em posição de 

afetar o resultado final dos processos‖ (Cook, 2005, p.93). Como lembra Neveu, as fontes 

institucionais têm um peso considerável no processo, pois são capazes de definir a hierarquia dos 

problemas e os enquadramentos das questões (2006, p.154). 

Obviamente, os autores que analisam a dinâmica do relacionamento entre fontes e 

jornalistas reconhecem que as primeiras são ativas, ou seja, não ficam esperando pelos repórteres, 

mas agem para conquistar a atenção deles para as questões que lhes interessam. Desse modo, 

Neveu ressalta o processo de profissionalização das fontes, que desenvolvem uma capacidade 

estratégica de antecipar rotinas e práticas jornalísticas para abastecer os veículos de informações 

(Neveu, 2006, p.95). 

Em um ambiente como a Câmara, por definição, todas as fontes são oficiais, incluindo 

aquelas que participam de audiências públicas – membros dos demais poderes, representantes da 

sociedade civil, especialistas, etc. O oficialismo, nesse caso, reside na predominância da escolha 

dos líderes para falar em nome das bancadas e nos presidentes das comissões para falar sobre o 

grupo que as compõem, uma vez que outros parlamentares poderiam também ser fontes de 

informações sobre os debates realizados nessas instâncias. 

No caso da Câmara, a escolha das fontes de forma institucional parece ser a estratégia 

adotada pelos profissionais para escapar das pressões políticas dos próprios deputados. Os 

veículos de comunicação, tanto eletrônicos quanto impressos, têm sérias restrições e limites 

temporais ou espaciais. Uma das tarefas básicas do jornalismo é exatamente selecionar, entre os 

vários acontecimentos do dia, aqueles que merecem divulgação, uma vez que é sempre 

impossível publicar ou veicular tudo o que aconteceu em um determinado local, em um dia. Não 

seria possível, portanto, fornecer espaço para qualquer um dos 513 membros da Câmara que 

quisesse dar suas declarações ou fazer suas considerações no telejornal noturno ou na edição 

impressa do jornal.  

Desse modo, para não serem acusados de parcialidade política, os jornalistas resolveram 

estabelecer como critério a escolha das fontes por sua importância institucional. Líderes sempre 
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são procurados para falar em nome da bancada, portanto. No caso de não serem encontrados, os 

vice-líderes são acionados. Nenhum deputado poderá acusar os jornalistas da Casa de 

parcialidade ou de preconceito, uma vez que ao líder escolhido pela bancada cabe representá-la, 

inclusive na mídia. O mesmo raciocínio se aplica para os presidentes das comissões. É bom 

esclarecer que o reforço da hierarquia da Casa pela mídia não é específico do Brasil, como aponta 

Cook em relação ao Congresso norte-americano (1986, p.207). 

Cabe observar, contudo, que o parlamentar pode utilizar-se do processo legislativo para 

obter espaço na mídia. A disputa por indicação para composição de Comissões Parlamentares de 

Inquérito (CPIs), que geralmente merecem uma cobertura maior da mídia, inclusive comercial, é 

um dos exemplos mais comuns. Há outras estratégias, não tão visíveis, que também podem ser 

incluídas nesse rol, como os requerimentos para realização de audiências públicas ou seminários 

temáticos e a inscrição para participação nos Pequenos Expedientes – discursos proferidos no 

Plenário, antes do início da votação do dia, sobre temas variados, que duram três minutos. Nesses 

casos, o parlamentar sabe que será citado nas matérias sobre o assunto, assim como sabe que o 

Jornal da Câmara divulgará o Grande Expediente, discurso de 25 minutos proferido em Plenário 

antes do início da votação
44

.  

 

3.2.3 Edição e apresentação da informação 

Como ocorre na maioria das redações jornalísticas, a relação entre repórteres e editores 

nos veículos da Câmara é tensa. Darnton ilustra as dificuldades entre as duas atividades ao 

afirmar que a matéria final é resultado da ―conciliação entre as ideias prévias do editor‖ e as 

ideias do repórter sobre o assunto, mas que este último sabe que teria ganho mais pontos se, 

desde o início, ―suas impressões tivessem se aproximado mais da meta imaginada pelo editor‖ 

(1990, p.75). Em resumo, o trabalho do repórter é tentar incluir as suas impressões no texto sem 

ferir as impressões do editor. 

Talvez o ambiente do serviço público e a igualdade no acesso aos cargos – por meio do 

concurso público – contribuam para acirrar um conflito que, normalmente, já é bastante difícil. 

De certo modo, o respeito dos subordinados aos superiores é mais difícil de conseguir em um 

                                                 

44 É interessante destacar que a ordem dos deputados que falam no GE é definida por sorteio. 
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ambiente onde, teoricamente, todos têm as mesmas capacidades e condições de acesso aos cargos 

de chefia. Obviamente, na realidade do trabalho fica claro que as relações políticas – não apenas 

com os parlamentares, mas também com os próprios superiores – como muitos profissionais 

destacam, influem na determinação das chefias, o que também ocorre em qualquer empresa ou 

veículo de comunicação privado. 

A situação é mais complicada na Escrita, especialmente, porque a equipe de reportagem 

atua para o Jornal da Câmara e para a Agência Câmara, enquanto os editores atuam para um ou 

outro veículo. Isso cria uma situação incomum na qual os repórteres, de fato, não se sentem 

integrados a nenhuma das duas equipes. Além disso, há um número de editores 

proporcionalmente maior nesses dois veículos em relação ao número de repórteres, em 

comparação com a realidade da Rádio e da TV Câmara. Isso pode ser um dos motivos que levam 

ao acirramento da disputa com os repórteres na Escrita, já que os editores têm mais força 

enquanto grupo. 

Alguns profissionais da reportagem que ficaram por algum tempo na edição da Agência 

observam que há uma forte questão identitária atuando sobre o grupo, especialmente em oposição 

à reportagem. Segundo vários deles, há uma certa proteção aos editores pela própria chefia, como 

integrantes da equipe da Agência, em oposição aos repórteres. ―É como se os repórteres também 

não fizessem parte da Agência, não dependesse deles o trabalho e o material que sai lá‖, afirmou 

um dos profissionais em conversa informal com a pesquisadora. Para um jornalista, os editores 

do veículo são obcecados com os erros e não aceitam que eles ocorram. ―Não entendo porque 

eles ficam tão atucanados quando erram‖, comentou. ―Esses dias, vieram me cobrar por um erro 

de regência. Eu peguei o dicionário de regência e mostrei que eles estavam errados. Tu acreditas 

que o assunto rendeu por uma semana? Ficaram comentando aquilo um tempão, porque estavam 

errados‖, contou o mesmo profissional. Os erros dos repórteres, por exemplo, são motivo de 

chacota na equipe, como relatam alguns jornalistas que participaram da edição em alguns 

momentos. ―Tem que ver eles falando dos erros dos repórteres. Não aceitam nada, comentam 

tudo em tom pejorativo‖, afirmou um dos jornalistas.  

Obviamente, a oposição em relação aos editores não é mais suave entre os repórteres. Em 

alguns momentos, uma brincadeira tornou-se comum para a equipe. Quando queriam reclamar 

dos critérios de edição ou de tarefas indesejáveis propostas pelos editores, os repórteres diziam: 
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―a ordem veio lá do Olimpo, foram os olimpianos que mandaram fazer, então nós temos que 

fazer‖. 

Para além das implicâncias pessoais e as disputas entre grupos, que existem em qualquer 

redação, parece haver algum outro problema na organização das rotinas que leva os profissionais 

a agirem assim. Alguma forma de organização que impede a comunicação de fluir mais 

naturalmente entre os profissionais da edição e da reportagem na Escrita. Talvez seja mesmo um 

―dar de ombros‖ sobre a qualidade da atividade, motivada pela estabilidade profissional, ou uma 

separação muito rígida entre equipes que desempenham diferentes tarefas. No caso da redação da 

Escrita, ao contrário da rádio e da TV, há, inclusive, uma separação física do local de trabalho de 

repórteres e editores. E, durante um bom tempo, até a mesmo as confraternizações de final de ano 

eram feitas separadamente nos dois grupos. 

Durante as entrevistas, um dado obtido da parte dos colegas ajudou a ampliar a 

compreensão dos motivos que levaram a uma disputa tão acirrada entre editores e repórteres na 

Agência e no Jornal da Câmara. Segundo um dos colegas, que era gestor do sistema em 2004, 

quando a turma do concurso feito em 2003 ingressou na instituição, os melhores classificados 

foram designados para a edição, enquanto os profissionais que ficaram a partir do 10º lugar no 

certame foram enviados para a reportagem. Segundo o profissional, a equipe queria que os 

melhores ficassem responsáveis pela edição, mas em entrevista concedida à pesquisadora em 

2009, ele admitiu que a estratégia foi equivocada, porque ―enfraqueceu a reportagem‖.  

Mesmo sem conhecimento sobre a atuação dos gestores, é óbvio que os profissionais 

enviados para a reportagem se sentiram desprestigiados, enquanto os colegas melhor 

classificados no concurso se encheram da autoridade conferida não apenas pelo desempenho no 

cargo de edição, mas também por essa posição de prestígio no concurso. Agregue-se a isto o fato 

de que a maior parte dos repórteres da Escrita ingressou em 2005, enquanto os servidores mais 

antigos passaram para cargos de chefia ou foram para outros setores da Secom. Na verdade, a 

reportagem passou a ser vista como o time dos novatos, os ―focas‖ da redação, efetivamente, os 

profissionais menos respeitados da organização, ainda que muitos deles tivessem mais de 10 anos 

de carreira em veículos comerciais ao ingressarem no sistema.  

Ainda que na rádio e na TV uma situação similar possa ter ocorrido, afinal os servidores 

que ingressam por meio do concurso são sempre colocados na reportagem, o primeiro degrau da 

carreira profissional no jornalismo, nas duas redações o número de editores é menor. Na rádio há 
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apenas um editor por turno e um chefe de reportagem, que acumula também as funções de editor 

quando há necessidade. Já na TV Câmara, a maior parte dos profissionais da equipe de 

jornalismo desempenha as duas funções, isto é, podem ser designados para edição ou reportagem, 

a cada semana, de acordo com as necessidades da equipe. Além disso, parece haver um 

sentimento de identificação das equipes em função do veículo, o que no caso da reportagem da 

Escrita não é possível pelos motivos acima descritos. 

A discrepância de critérios entre os profissionais – exatamente pela falta do poder 

imediato representado por uma chefia única, como nas empresas privadas – também leva a um 

isolamento e a uma autonomia maior para o trabalho. Ao mesmo tempo em que permite maior 

diversidade de pontos de vista e enfoques sobre os assuntos, tal situação provoca uma certa 

confusão e uma certa animosidade entre colegas que deveriam cooperar para a produção da 

notícia final. Como os próprios profissionais destacam, a presença de 513 ―chefes‖ efetivos, que 

são os parlamentares, também não ajuda na definição de uma linha editorial única para os 

veículos. 

O perfil das chefias e da escolha delas é outro elemento dispersivo do sistema de 

comunicação da Câmara. Apesar de o Diretor da Secom ser escolhido pelo presidente, ele não 

tem o poder de fato – apesar de tê-lo na teoria – de escolher seus companheiros na diretoria dos 

veículos. Por conta de suas relações pessoais com deputados e com outras instâncias da Casa, os 

diretores dos veículos podem permanecer, mesmo quando o Diretor da Secom é trocado. Ou seja, 

as equipes se formam por motivos que nem sempre são o compartilhamento de visões comuns 

com a chefia máxima, o que é repassado para os níveis hierárquicos mais baixos. Alguns 

profissionais se mantêm em seus cargos por conta da lealdade imediata aos chefes, mas muitos se 

eternizam nas funções gratificadas por conta de relações que não são estabelecidas com o restante 

da equipe, mas com os próprios parlamentares. Além disso, a lealdade, nesse caso, advém muito 

mais de relações pessoais de fidelidade do que de afinidades ideológicas ou concordância 

profissional. 

Obviamente, a pluralidade de chefias na Câmara é um complicador, afinal, os vários 

profissionais podem exibir as mais variadas posições ideológicas e políticas, e sempre poderão 

estabelecer um vínculo político com alguém. Ou seja, ao longo do tempo, pessoas de diferentes 

posições no espectro político foram sendo nomeadas e acabaram, de certa forma, incorporando o 

poder dos cargos. Isso contribui para a formação de diferentes grupos, alinhados a esta ou aquela 
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corrente ou grupo político e que não conseguem ser desalojados pelos demais que vão se 

incorporando à estrutura. 

Isso complica enormemente o trabalho de repórteres e editores, porque eles não sabem a 

que critérios seu trabalho precisa corresponder. Além disso, por conta das disputas internas e da 

animosidade pessoal, algumas vezes critérios diferentes entram na rotina cotidiana, a depender do 

editor que tiver acesso ao material produzido. Ao mesmo tempo, tais indicações não têm o caráter 

de obrigatoriedade que recebem nos veículos privados, tornando mais livre o trabalho de 

repórteres e editores. Essa liberdade não contribui para diminuir os conflitos internos da equipe 

sobre os critérios jornalísticos que devem prevalecer. 

Por exemplo, uma jornalista da Rádio afirmou em conversa informal com a pesquisadora 

que ―não há trabalho de edição‖, pois os editores ―apenas revisam as matérias em busca de erros 

de português, mas não sugerem nada para melhorar as matérias, não dão ideias, não conversam 

com os repórteres‖. Segundo ela, os repórteres não têm ―apoio‖. ―Imagina como seria bom poder 

discutir a matéria com o editor, um cara que entendesse realmente do assunto, que pudesse nos 

ajudar, mas aqui ninguém quer fazer isso. Está tudo ótimo, não há problemas‖, ironizou.  

Para alguns repórteres da Agência também não há uma edição no sentido exato do termo, 

mas uma redação, uma adequação do texto do repórter a um padrão definido por eles. Os 

editores, portanto, são na verdade copidesques, redatores, revisores. E estão sempre muito 

preocupados com a mídia externa, ou seja, exigem ―um padrão ‗Folha‘ de redação‖ reforçado 

pelas recomendações em não desrespeitar o tamanho máximo dos textos, estipulado em 50 linhas. 

Um sentimento comum entre os repórteres da rádio e da escrita é a solidão na execução de 

suas tarefas, ou seja, a falta de suporte técnico para a cobertura de assuntos complexos, por 

exemplo, aqueles relacionados à economia e ao orçamento. Segundo eles, o repórter precisa 

buscar esse conhecimento sozinho; seu trabalho acaba sendo solitário, uma vez que nenhum 

editor, em nenhum dos veículos, terá condições de discutir com eles o teor das matérias ou 

informações divulgadas. O que é um problema, do ponto de vista da qualidade da cobertura. 

Uma vez eu até comentei aqui no conselho que eu podia escrever um 

determinado barbarismo em relação a orçamento que ia passar. Passava 

tranquilo, sem ninguém nem saber. Eu não tenho interlocutor, chefe, editor, que 

tenha compreensão, que lide com esse tema que eu lido. Nessa minha área 

específica, eu posso escrever o que eu quiser. Eu nunca saio pautado... Isso pode 

até ser muito bom, eu estou livre, mas o problema é que eu acabo ficando livre 

para tudo. E de repente podem chegar para mim com 'Ó, não, aqui você devia ter 
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feito isso', 'A sua orientação...'. Você acaba tendo é orientação nenhuma. Eu, por 

exemplo, não tenho orientação para nada, para momento nenhum. Eu 

simplesmente recebo a pauta e vou. E normalmente nos lugares em que eu 

trabalhei, como havia uma interação maior, eu sempre conversava com o editor. 

E era muito legal, porque do outro lado eu tinha uma pessoa que entendia até 

bem mais que eu daquele assunto. Aqui não tem nada disso. Nada. Então 

qualquer coisa que eu escrever aqui, sai (depoimento à pesquisadora).  

 

Você escala para coberturas econômicas os repórteres que tem uma afinidade 

com aquela área. Mas o repórter não pode estar sozinho nesse conhecimento, ele 

tem pessoas hierarquicamente acima dele que precisam orientá-lo, trocar ideias. 

Quem elabora uma pauta de economia precisa conhecer aquilo. Quem edita uma 

matéria de economia também precisa conhecer o assunto, porque senão você 

está delegando para o repórter uma responsabilidade enorme, de tomar decisões 

sozinho, que rumo ele deve dar para aquela informação, o que ele deve priorizar. 

E eventuais erros também passam, porque podem passar...  Quando você tem 

uma troca de ideias com uma outra pessoa a matéria rende infinitamente mais do 

que quando ela é um trabalho solitário, do meu ponto de vista. Porque você pode 

ter alguém colaborando, te dando sugestões, te dando informações relevantes. 

Hoje eu vejo que é um trabalho solitário, um empenho pessoal do repórter 

buscar essa qualificação para cobrir determinadas matérias (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Como já mencionamos anteriormente, por conta da fragmentação do trabalho na televisão, 

esse não é um sentimento compartilhado pelos jornalistas da TV Câmara, ainda que muitos 

repórteres reclamem de alguns editores que consideram ―mais fracos‖, ou seja, sem tanto 

conhecimento dos assuntos em tramitação na Casa e sem as qualidades técnicas exigidas pelo 

veículo. 

Uma questão que preocupa muito os profissionais da Câmara em relação à edição do 

material informativo é a semelhança com a cobertura da mídia comercial. A maioria admite que a 

cobertura dos veículos legislativos tem diferenças substanciais em comparação com o jornalismo 

feito nas outras mídias. Mas não há um acordo entre os profissionais se isso é adequado ou não. 

Para alguns jornalistas, as diferenças consistem na maior censura a que estão expostos na 

Câmara. Como diz um dos profissionais, ―a gente tem muito medo de furar. Se as outras 

emissoras deram, eu posso dar, mas eu não posso dar antes delas. Você vai na lógica inversa à 

lógica do jornalismo factual‖.  

Porém, muitos profissionais acreditam que há mais liberdade jornalística dentro da 

Câmara do que em veículos de comunicação privados. Como mostram os depoimentos. 

Eu acho que a gente não sofre tanta censura aqui. Eu não vejo um diretor chegar 

e te dar uma bronca porque você fez isso ou aquilo, ou porque você escreveu 



142 

 

 

assim ou assado. Eu acho que existe muito mais por parte dos editores em uma 

redação privada do que aqui, entendeu? Já sofremos algumas, claro, mas nunca 

deixamos de dar aquilo que é verídico (entrevista à pesquisadora).  
 

A gente acaba dando, de uma outra maneira e tal, mas como é uma Casa que tem 

os dois lados, então sempre vai ter uma cobrança, se você fizer uma matéria 

desfavorável para um dos lados, sempre vai ter um grupo que vai reclamar, 

entendeu? (entrevista à pesquisadora).  

 
Por conta da diversidade mesmo, porque aqui a gente tem todas as posições. Na 

Casa você tem o PSOL, você tem o DEM, você tem o Bolsonaro, você tem tudo 

mesmo, você tem o Clodovil, você tem vários lados de uma questão (entrevista à 

pesquisadora).   

 

Os jornalistas da Câmara apontam para uma diferença crucial das mídias legislativas em 

relação aos veículos convencionais: as pressões, geralmente, não têm um caráter econômico, isto 

é, não representam os interesses de anunciantes ou da empresa jornalística. Além disso, algumas 

vezes não são repassadas pelos superiores hierárquicos, mas sim por assessores ou pelos próprios 

parlamentares, cumprindo o papel de fontes ou atuando como publishers e exercendo o poder 

institucional que lhes é conferido – obviamente tal condição é exercida, preferencialmente, pelo 

presidente da Câmara e pelos integrantes da Mesa Diretora
45

. Como pressões políticas exercidas 

em uma instituição conflituosa como o Parlamento, tais influências sempre acabam perpassadas 

pelas disputas entre os grupos políticos que existem no Parlamento. De certa forma, as pressões 

cruzadas dos variados atores e partidos acabam se anulando mutuamente, como ressaltam os 

depoimentos. 

Existem pressões, inevitável. Numa casa política, não tem como fugir disso. 

Agora, eu que trabalhei muito tempo na mídia privada, eu não sei se aqui a gente 

sofre mais pressão do que fora. Às vezes, eu acho que é até o contrário. Muito 

jornalista acha que na mídia privada ele tem liberdade total, faz o que ele quer, e 

não é verdade. As pautas já são direcionadas, matérias são vetadas, algumas no 

nascedouro, outras já estão prontas e não são publicadas. Tem outras matérias 

que os repórteres fazem, às vezes até sem saber, e que são encomendadas. 

Porque a empresa tem os seus interesses econômicos, políticos. Aqui, como são 

513 deputados, acho que isso até nos facilita a vida, porque dilui bastante a 

pressão. Os deputados mais fortes obviamente, muitas vezes pressionam mais, 

os deputados que fazem parte da Mesa, que são líderes. Mas eu acho que a gente 

tem uma situação muito boa (entrevista à pesquisadora).  

                                                 

45 É comum, em todos os veículos, que os editores ou diretores peçam desculpas aos repórteres e editores incumbindos de 

matérias institucionais, com as quais também não concordam, mas que precisam ser feitas. Nessas ocasiões, o discurso mais 

ouvido é: ―também acho isso absurdo, mas o deputado pediu...‖. Mais do que em redações de veículos comerciais, parece haver 

uma ―solidariedade‖ entre superiores e subordinados dentro da redações contra a ―força externa‖ que atua sobre a rotina: o poder 

político dos parlamentares. 
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E como a gente recebe influência cruzada de 513 parlamentares, naturalmente, 

eu coloco esse naturalmente entre aspas, a matéria ou o resultado vai sair 

imparcial. Então, eu confio muito na informação que a gente dá aqui (entrevista 

à pesquisadora). 

 

Nós temos uma boa liberdade de trabalho aqui dentro da Câmara, embora muita 

gente não acredite nisso, mas é verdade, muitíssimo mais liberdade do que, 

arriscaria dizer, qualquer outro veículo legislativo do País, porque são 513 

deputados, então se você pensar que esse poder é pulverizado por 513 cabeças, 

513 opiniões, diversos partidos, o fato de ser pulverizado te dá uma liberdade 

maior de ação (entrevista à pesquisadora). 

 

Ao comentar a autonomia do jornalismo em relação às demais esferas sociais, Neveu 

afirma que a lógica comercial de busca incessante pelo lucro pode diminuir a distância entre 

redação e fontes, o que permitiria maior ―permeabilidade da redação aos discursos institucionais‖ 

(Neveu, 2006, p.73). Isso ocorre, segundo o autor, quando há pouco investimento no tamanho e 

qualidade da equipe e nos recursos necessários para a pesquisa e o jornalismo investigativo. 

Talvez seja disso que os jornalistas da Câmara falam: por não terem objetivos comerciais, os 

veículos legislativos não exibem as mesmas contingências temporais e de recursos das mídias 

comerciais. Ao mesmo tempo, as pressões políticas, obviamente mais fortes dentro de uma 

instituição política, acabam sendo anuladas pela diversidade de forças que atuam dentro de um 

órgão com o tamanho da Câmara. Desse modo, os jornalistas sentem mais liberdade em sua ação, 

em comparação com a experiência de outros veículos, sejam legislativos ou comerciais. 

As especificidades da cobertura da política na Câmara dos Deputados não são recentes, 

tendo origens no trabalho feito durante a Constituinte, como lembrou em entrevista a jornalista,  

professora da Universidade de Brasília (UnB) e editora do ―Diário da Constituinte‖, Célia 

Ladeira
46

: 

O jornal tinha como objetivo mostrar de forma imparcial os debates e os temas 

em discussão. Seu conteúdo era jornalístico, e, como não tomava posição 

política, o Diário provocava muita discussão, toda ela contornada pelo deputado 

Ulisses Guimarães. Havia o Centrão, um bloco de parlamentares de centro-

direita, que votava contra as inovações na Constituição. Os parlamentares mais 

progressistas tentavam introduzir mudanças. Estes grupos se digladiavam para 

aparecer no programa. O noticiário procurava sempre mostrar os 2 ou 3 ou 4 

lados de cada tema em debate.  

                                                 

46 Entrevista à equipe de pesquisa. BARROS, Antonio Teixeira de; LEMOS, Cláudia Regina F; BERNARDES, Cristiane Brum; 

LARCHER, Marcello; CARLOS, Maíra de Brito; PAZ, Aline Dias. História dos canais de comunicação do Legislativo. Trabalho 

apresentado ao GT de Jornalismo, do V Congresso Nacional de História da Mídia, Facasper e Ciee, São Paulo, 2007. 
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A grande diferença da cobertura entre o Diário e os noticiários do Legislativo 

em geral e a TV aberta, comercial, é que nesta última só aparecem os líderes 

principais falando, o presidente da Casa e um ou outro parlamentar de destaque. 

Na TV do Legislativo, o que se busca - ou se deveria buscar sempre - é garantir 

espaço democrático para que todos apareçam.  

 

O espaço para que todos os parlamentares apareçam é um dos diferenciais da cobertura 

política dos veículos da Câmara. Entretanto, os próprios profissionais apontam uma série de 

outras diferenças na forma como as mídias legislativas mostram a política, em relação à mídia 

comercial. Em outra oportunidade
47

, resumimos as seis estratégias encontradas pelas mídias 

legislativas para apresentação dos fatos políticos: pluralização das fontes de informação, 

divulgação abrangente, aprofundamento da discussão, vinculação entre noticiário e clima de 

opinião, fornecimento de informação instantânea, e noticiário consolidado. Tais práticas tentam 

incluir informações mais detalhadas sobre o processo legislativo e a negociação política que 

ocorre dentro do Congresso, com a finalidade de ampliar a compreensão dos cidadãos sobre o 

assunto.  

Mas os profissionais do sistema têm várias críticas à forma como essa cobertura é feita. 

Para alguns, o viés da cobertura é muito ―quantitativo‖. ―Essa visão quantitativa dos veículos 

aqui é muito forte, porque é uma Casa tão pichada aí fora que há uma necessidade de ficar 

mostrando serviço, sabe?‖, comenta um jornalista. ―Então, o tempo todo a preocupação é mostrar 

o que foi aprovado, o que se está fazendo‖, conclui. Para ele, contudo, seria importante também 

mostrar ―o que não foi aprovado, ou porque determinada coisa não foi aprovada‖.  

Para outros, a cobertura não consegue, efetivamente, passar do acúmulo dos dados para 

uma informação realmente explicativa do processo legislativo. 

E eu acho que aí, talvez, seja o ponto em que a gente mais peca, de, às vezes, 

não ter tempo, e não conseguir, e não focar as matérias e o nosso conteúdo no 

que significa aquilo para o ouvinte, entendeu? A gente continua nessa cobertura 

‗a reforma política vai ser votada tanto‘, ‗e o líder disse... ‘, ‗e o outro falou... ‘, 

‗e a oposição obstrui...‘, ‗tarará, tarará, tarará‘. Quer dizer, isso é mais 

importante, o jogo político é mais importante do que a consequência daquilo ali 

para as pessoas. Eu acho que a gente deveria mostrar isso, entendeu? O que está 

por trás disso, aprofundar o debate da Reforma Tributária, de repente ouvir 

outros setores da sociedade, entendeu? O que está por trás desse jogo 

(depoimento à pesquisadora). 

 

                                                 

47 BARROS, A. T ; BERNARDES, C. B. ; LEMOS, C. R. F. As mídias legislativas e a redefinição da noticiabilidade política no 

Brasil. Em Questão (UFRGS. Impresso), v. 14, p. 11-23, 2008. 

http://lattes.cnpq.br/9954464327884265
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(...) no dia-a-dia a gente tem uma limitação, porque a gente mostra o que 

acontece aqui dentro, que é uma casa política, mas a gente não entra nos 

meandros políticos da coisa. A gente não entra nos conchavos, por exemplo, é 

uma área que é complicada pra gente. A gente tem que tomar muito cuidado 

para não parecer que está favorecendo um lado ou outro aqui dentro. Tem que 

tomar cuidado para não ser utilizado como balão de ensaio. Enfim, a gente não 

faz um a análise política das coisas, a gente não entra numa questão política. (...) 

Não é a política, a gente não trata a política, a gente não faz comentário, a gente 

não entra em intriga, em bastidor. O que é um pouco frustrante, né? Ou seja, 

muitas vezes você está vendo que o cara está dando uma declaração que não é 

nada daquilo. Mas você não pode bancar. E aí eles dão a fofoquinha, o bastidor, 

dão balaio de ensaio. (...) Você é jornalista, tem a informação, quer divulgar. E 

não poder dizer o que ouviu porque não tem a versão oficial... Não tem ninguém 

confirmando aquilo (depoimento à pesquisadora). 

 

O que é um problema para alguns profissionais, a proibição da divulgação de informações 

sem uma fonte identificada, ou o popular off no jargão jornalístico, para outros é uma vantagem 

para as mídias legislativas. Uma repórter da Rádio Câmara, por exemplo, acredita que ―a gente se 

beneficia muito de não dar off‖. Para a profissional, ―a imprensa se viciou no off. Então qualquer 

coisa é off, é a sua opinião, a opinião do repórter acaba virando um off‖. A profissional ressalta 

que a mídia comercial se aproveita do sigilo da fonte, uma prerrogativa profissional do jornalista, 

para defender interesses particulares. ―Você pega uma declaração justamente para pôr entre 

aspas, que é o que você está pensando na verdade. A gente não faz isso e eu acho que é 

certíssimo‖, complementa. Um outro jornalista concorda. 

(...) não existe aqui informação em off. Isso pra mim é um dos principais 

diferenciais em relação aos veículos comerciais. Por que não usamos? A razão 

de você não permitir informações em off  é que isso diminui bastante o risco de a 

gente ser usado politicamente por quem quer que seja. Diminui bastante o risco 

de a gente, de repente, incorrer em erro e ser usado para lançar um balão de 

ensaio, por exemplo, ou de atender interesses que não sejam interesses muito 

claros (depoimento à pesquisadora). 

 

A mesma repórter da Rádio Câmara acredita que o trabalho das mídias legislativas é 

―complementar ao da grande imprensa, porque a gente foca muito nas comissões‖. Ela destaca 

que a cobertura do Plenário também é feita com mais profundidade, enquanto as mídias 

comerciais enfocam apenas a matéria principal do dia. ―A gente vai aonde eles não vão e tenta 

dar uma versão mais completa de todas as visões, daquilo que acontece aqui‖. A jornalista 

finaliza seu argumento afirmando que a grande imprensa repercute bem ―o que acontece lá fora‖, 

algo que não interessa aos profissionais da Câmara. 

A questão da popularização das matérias ou o tratamento polêmico dos assuntos 
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abordados é outro ponto em que as diferenças são ressaltadas pelos profissionais, especialmente 

na Rádio e na TV Câmara. Os jornalistas percebem nas emissoras uma tentativa de 

distanciamento das práticas dos veículos comerciais – que significa até mesmo um afastamento 

dos formatos de produção característicos da mídia comercial, como as matérias curtas –, mas 

também se preocupam com a falta de investigação de denúncias. 

A gente não tem essa preocupação de tirar um lide fantástico. (...) A gente tem 

mais essa preocupação de equilibrar logo de cara os dois lados. (...) Mas a 

imprensa vai atrás das denúncias, o que a gente não faz. Não sei se a gente 

deveria fazer, por conta desse caráter complementar. A gente até vai atrás das 

denúncias para ver qual a visão do Parlamentar ou da Câmara sobre ela, mais 

essa coisa da defesa. Mas a gente não vai atrás da acusação, ou de investigar um 

pouquinho mais para saber se aquela acusação pode até significar uma coisa 

muito maior.  E isso eu acho um problema sério, não sei se do ponto de vista do 

cidadão a gente não acaba caindo no oficialismo. Mas, não sei, talvez a imprensa 

fique com esse papel, a imprensa privada, e a gente realmente não tenha que 

mexer com isso (depoimento à pesquisadora).  

 

(...) ela serve para fazer um contraponto à tevê comercial mesmo. Um 

contraponto no sentido de dar uma informação que não seja pautada pelos 

mesmos interesses da tevê comercial. (...) Ela não se pauta só pela manchete, ela 

não se pauta só pelo factual, pelo dia-a-dia. Ela também tem a intenção de 

acompanhar o processo legislativo. As discussões dos projetos nas comissões, as 

discussões no Plenário, os seminários que acontecem aqui, a interferência da 

sociedade civil aqui na Câmara, que é muito grande, em termos de grupos de 

pressão e de atividades. É esse tipo de material jornalístico que as outras, as 

emissoras comerciais não teriam nem espaço para dar, nem que elas quisessem. 

(...) Enquanto as televisões comerciais, os jornais, eles vão no tema que acham 

que tem mais interesse para um grande número de pessoas, aqui a gente não se 

importa só com isso. A gente pode dar um assunto que esteja sendo discutido e 

que seja de interesse de apenas uma pequena parcela (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Ainda que reconheçam diferenças básicas nos critérios e forma de produzir as notícias, 

alguns jornalistas ressaltam que as rotinas dos veículos são bastante similares às rotinas de mídias 

comerciais. O que está de acordo com a observação de William Hoynes (1994) sobre a 

similaridade de rotinas e de resultados entre as emissoras públicas e comerciais nos Estados 

Unidos. Ainda que os produtores da mídia legislativa no Brasil percebam diferenças em sua 

produção
48

, alguns admitem que ―o procedimento jornalístico é bem parecido com o de uma 

                                                 

48
 Não é objetivo deste trabalho uma comparação do produto final realizado pelas mídias comerciais e pelas mídias 

legislativas no Brasil, algo que já está sendo feito por outros pesquisadores. 
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redação de TV normal, eu já trabalhei em tevê comercial e tem pouca diferença no fazer o 

jornal‖.  

Apesar das dúvidas sobre a necessidade de noticiar os escândalos e denúncias da mesma 

forma que os veículos comerciais, os jornalistas da Câmara admitem que isso pode não ser a 

função da mídia legislativa, que exerce um papel complementar no panorama informativo do 

País. 

 
 

3.3 A linguagem jornalística da mídia legislativa 

Para muitos autores, os meios de comunicação interferem diretamente nas próprias regras 

do jogo político (Lima, 2001; Miguel, 2002). Para Lima, a mídia não apenas substitui os partidos 

durante as eleições, mas em uma série de outras funções, como a definição dos temas relevantes 

na discussão pública e a canalização das demandas dos eleitores em relação aos governos, entre 

outras (2001, p.191). Já Miguel (2002) afirma que os políticos adaptam o próprio discurso à 

linguagem da mídia na busca por mais visibilidade, ou seja, deixam o discurso mais superficial, 

difuso, panorâmico e inespecífico – não sabem exatamente a quem estão se dirigindo. 

Personalização dos embates políticos, fragmentação do discurso, diluição das ideias são as 

características que ele aponta.  

Essa argumentação é bastante similar a de Aldé (2004), que identifica no discurso da 

mídia sobre a política três tendências principais: 1) centralização da produção jornalística nos 

mecanismos cognitivos da essência dos fatos; 2) estatuto visual da política; 3) personalização 

(Aldé, 2004, p.175). Assim, eleitores e políticos são personalizados, retirados do contexto social e 

inseridos em estruturas narrativas que os enquadram como personagens de conflitos específicos. 

Por sua vez, os conflitos são reduzidos a questões práticas, com lados facilmente identificáveis 

pelos leitores. Ganham força as imagens que identificam os políticos como personagens de 

conflitos eleitorais ou com a lei, assim como os eleitores acabam individualizados em exemplos 

que não são representativos do conjunto da população, mas têm o poder simbólico de retratar 

situações concretas de vida.  

Em resumo, podemos dizer que a operação discursiva do jornalismo realiza uma 

―simplificação‖ da realidade social, conceito que tem origem nos processos de “vulgarização” 

verificados por Morin na década de 1960 (1984, p.54). Segundo o autor, simplificação, 
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maniqueização, modernização e atualização são os quatro processos elementares de 

vulgarização
49

. Para Morin, o processo de simplificação, observado, por exemplo, na adaptação 

de obras literárias para o cinema, consiste na ―esquematização da intriga, redução do número de 

personagens, redução dos caracteres a uma psicologia clara, eliminação do que poderia ser 

dificilmente inteligível para a massa de trabalhadores‖ (Morin, 1984, p.54). Imagem e estrutura 

narrativa fazem parte da estratégia da simplificação da mídia, pois, ao despertarem o interesse do 

público, permitem a explicação de conceitos e conhecimentos que, para ele, seriam difíceis de 

obter através de uma linguagem científica.  

Esse processo de simplificação é uma das operações características do jornalismo, seja 

comercial ou aquele realizado nas mídias legislativas. Além da simplicidade, Robert Entman 

(2005) identifica a brevidade, a previsibilidade e a simultaneidade como as atuais características 

do jornalismo, determinadas essencialmente pela competição entre as empresas. Para o autor, tais 

características acabam desvirtuando a atividade jornalística da função de fiscalização do governo, 

porque a simples competição econômica atrapalha a diversidade de fontes e, consequentemente, 

de perspectivas sociais, essenciais para que a mídia possa cumprir esse papel (Entman, 2005, 

p.44).  

Entman afirma que o atual sistema de mídia não encoraja o verdadeiro controle público, 

mas apenas a ―retórica da moda‖ (Entman, 2005, p.20), uma vez que os atores políticos são 

estimulados a agir de acordo com os valores jornalísticos e não para o alcance das políticas 

públicas necessárias, aspecto também mencionado por Cook (2005) e Tresch (2009). Além das 

fontes interessadas nos resultados da disputa política, o jornalismo comercial, segundo Entman, 

não consegue seguir as condições básicas para o controle social dos governos. Entre essas 

condições estão a contextualização histórica dos fatos relatados, a diversidade de perspectivas e 

as conexões explícitas entre os fatos e as autoridades responsáveis.  

Para os jornalistas da mídia legislativa, a linguagem usada pelos veículos é uma questão 

sobre a qual não há acordo. Para alguns repórteres da Escrita, ―precisamos repensar o que 

                                                 

49 Para Charaudeau, contudo, tanto o discurso midiático quanto o didático realizam a vulgarização, que consiste em ―colocar uma 

verdade em evidência num quadro de inteligibilidade acessível a um grande número de indivíduos‖ (Charaudeau, 2007, p.62). 

Segundo o autor, toda vulgarização é ―deformante‖, pois implica em explicações baseadas em ―esquemas de raciocínio simples, 

ou mesmo simplistas, saberes amplamente compartilhados (lugares-comuns, estereótipos) que pouco têm a ver com o que norteou 

a explicação original, técnica ou especializada‖ (2007, p.62). Mas, além disso, a simplificação midiática, ao contrário da didática, 

tem uma intenção ―dramatizadora‖, para atrair a atenção do público (2007, p.62). 
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queremos com a nossa cobertura‖. Um deles destacou, em reunião com os editores, que ―nossa 

responsabilidade é muito maior do que a dos outros veículos da mídia comercial. Muitas vezes 

optamos por dar um termo errado porque a imprensa está dando assim‖, afirmou. Duas editoras 

da Agência presentes na reunião, contudo, discordaram do argumento afirmando que ―as matérias 

estão muito herméticas, muitas vezes não dá para entender‖. Mas o repórter prosseguiu em sua 

afirmação de que ―preferimos o texto claro ao correto, quando deveríamos preferir o correto ao 

claro, uma vez que somos a informação primária‖. 

O argumento tem sua parte de razão, mas a linguagem das mídias legislativas é 

problemática, exatamente porque não é nada popular. Aliás, muito pelo contrário, as mídias da 

Câmara exibem uma linguagem árida e bastante complexa para alguém com pouca escolaridade 

compreender. Mas a questão levantada pelo repórter permanece: como falar para o povo, sem 

errar, de assuntos como a CPI das Escutas Telefônicas ou o Orçamento Federal? Mesmo as 

tentativas de simplificação usadas pela equipe resultam em textos complicados, pelo simples 

motivo de que tratam de assuntos complexos. 

Uma dificuldade a mais para repórteres e editores é a impossibilidade de usar trocadilhos, 

ou expressões coloquiais, exatamente porque não se está falando da vida cotidiana dos ouvintes 

ou leitores, mas do rito, do ritual, do processo legislativo, de uma instituição que tem regras 

próprias e uma linguagem própria também. Como veículos ―oficiais‖ do Parlamento, não cabe às 

mídias legislativas a linguagem coloquial que outros órgãos de imprensa usam, especialmente 

para descrever as ações legislativas. 

Conectada a essa questão está a impossibilidade do profissional dos veículos da Câmara 

comentar aquilo que está noticiando. Qualquer expressão que demonstre um juízo de valor é 

excluída ou substituída no texto, mesmo que tenha sido incluída apenas com um objetivo 

explicativo para o leitor, ouvinte ou telespectador. Mesmo na TV Câmara, veículo que, por 

definição, é mais solto e mais informal que o jornal impresso ou mesmo o rádio, as expressões 

coloquiais não são utilizadas na produção diária pela equipe. Sem a possibilidade de comentar o 

que está vendo, torna-se muito mais difícil para o jornalista sair da linguagem formal do 

Legislativo e explicar, com uma linguagem simples e coloquial, o que está acontecendo. 

Voltaremos a esse ponto no próximo item. 

Segundo os próprios jornalistas da Câmara, os objetivos dos veículos legislativos são, 

exatamente, levar ao público um conhecimento completo e mais aprofundado sobre o 
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Parlamento, algo ressaltado em trabalho anterior
50

. Para isso, porém, eles afirmam que não basta 

―simplesmente dar voz aos deputados‖, pois isso ―não informa o que realmente está acontecendo 

na Câmara‖. Alguns defendem maior aproximação com as comissões, com a busca de fontes 

dentro delas, por meio de repórteres setorizados. 

Numa perspectiva resumida, a lógica discursiva da mídia, caracterizada por técnicas de 

contar histórias que incluem simplificação, polarização, intensificação, personalização, 

visualização e estereotipização (Strömbäck, 2008, p.233), opõe-se a uma lógica política, que 

inclui o processo de distribuição de poder e os processos de tomada de decisões. Dessa forma, a 

lógica midiática corresponde a um modelo de mercado, enquanto a lógica política corresponde ao 

modelo da esfera pública (Strömbäck, 2008, p.234). Ou, como ressalta Motta, o jornalismo 

político utiliza o enquadramento lúdico-dramático (narrativo) dos fatos porque esse 

enquadramento facilita a tarefa de relatar a complexidade do mundo, com rápida compreensão 

pelo público (Motta, 2010, p.137). 

A linguagem jornalística, por ser um tipo específico de estrutura narrativa, tende a 

enfatizar o conflito entre diferentes personagens. Ao analisarem o início da cobertura radiofônica 

do Parlamento Britânico na década de 1970, Blumler e Gurevitch destacam que a ênfase dada 

pelos jornalistas à entrevista com o Primeiro Ministro mostrava, mais do que a possibilidade de 

controle social da instituição, uma escolha por um fato com suficiente dramaticidade e 

teatralidade, que gerava conflito e excitação e que colocava os líderes partidários em permanente 

confronto (Blumler e Gurevitch, 1986, p.86). Algumas situações vividas pela pesquisadora 

durante o trabalho nos veículos exemplificam a questão, que permanece atual na realidade 

brasileira, conforme analisa Motta (2010). 

Durante meu trabalho na Rádio Câmara, em novembro de 2008, acabei pautada para fazer 

uma matéria sobre a polêmica, que já tinha sido levantada por boa parte da mídia, em relação à 

PEC dos Cartórios (PEC 471/05). O comentário da mídia era que a PEC era um ―trem da 

alegria‖, porque dava o direito de exploração do negócio para os tabeliães que já estavam à frente 

dos cartórios em 1988, quando a Constituição foi promulgada, até 1994, data de aprovação da lei 

que regulou o assunto e que passou a exigir concurso para administração dos cartórios. 

                                                 

50 Ver nota 8. BARROS, A. T ; BERNARDES, C. B. ; LEMOS, C. R. F. As mídias legislativas e a redefinição da noticiabilidade 

política no Brasil. Em Questão (UFRGS. Impresso), v. 14, p. 11-23, 2008. 

http://lattes.cnpq.br/9954464327884265
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Entrevistei um dos deputados que fez voto em separado na comissão especial, mas como suas 

sugestões foram incorporadas pelo relator, ele disse ser favorável ao projeto da forma como foi 

aprovado na comissão. O relator disse que aprovou as modificações e se disse favorável a elas. 

Entrevistamos, ainda, o presidente de uma associação dos cartórios, que também disse ser 

favorável aos termos do projeto aprovado pela comissão. Desse modo, não consegui nenhuma 

fonte que reforçasse a polêmica. Avisei à pauteira, mas ela deixou para decisão dos editores, já 

que não havíamos encontrado as pessoas contrárias. 

Durante a tarde, o editor mandou e-mail dizendo que a matéria ficara ruim porque não 

mostrara a polêmica. Eu argumentei dizendo que todos aqueles que ouvimos eram favoráveis. Ele 

disse que, nesse caso, seria melhor não fazer a matéria e esperar que aparecesse alguém contrário. 

Depois, enviou um e-mail da coordenação com uma matéria do Congresso em Foco que dizia que 

o líder do governo era contrário ao projeto. Eu havia ouvido as declarações do deputado naquele 

dia e ele não dissera que era contra, apenas que ia estudar a matéria com os líderes e, se houvesse 

medida que representasse ―trem da alegria‖, seria contrário. Mesmo assim, disse que era sensível 

ao pleito dos donos dos cartórios, uma vez que o erro tinha sido do Judiciário, que não havia feito 

os concursos até agora, apesar da recomendação constitucional. A recomendação final, depois da 

troca de mensagens e algumas conversas posteriores, foi não fazer nenhuma matéria em que não 

houvesse polêmica, isto é, que não incluísse fontes com posições contrárias sobre o assunto. 

Já em 2009, quando atuava na pauta da TV Câmara, deveria fazer uma pauta sobre um 

projeto que exigia merenda especial nas escolas públicas para alunos portadores de diabetes, 

hipertensão e outras doenças crônicas. Ao preparar a pauta, liguei para a assessoria da comissão 

onde a matéria havia sido votada. O secretário da comissão ficou muito surpreso quando 

perguntei se algum dos deputados havia se manifestado contrariamente ao assunto durante a 

votação. ―Por que vocês precisam de alguém contrário?‖, questionou. Eu fiquei sem ação por 

alguns segundos e acabei respondendo: ―Porque nós sempre precisamos de alguém contra e 

alguém a favor‖. ―Mas, em matérias como essa, é difícil que um deputado, mesmo que seja 

contrário à proposta, se manifeste publicamente contra algo que é bom para a educação‖, 

comentou, ao afirmar que nenhum deputado havia mencionado nenhum argumento contra a 

proposta. Ele, efetivamente, tinha razão. A matéria saiu com algumas ponderações sobre a 

razoabilidade prática da proposta, já que não havia críticas ao seu mérito. Tais situações 
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exemplificam a importância que o conflito assume como estruturador da narrativa jornalística, 

ainda que nem sempre esteja presente nas situações ―reais‖ do cotidiano. 

Um dos profissionais da TV Câmara resume que ―notícia é algo que tenha importância 

para a sociedade, algo que seja novidade, e algo que tenha alguma relação com o trabalho da 

Câmara dos Deputados‖. O mesmo profissional ressalta a importância do critério da 

―imparcialidade‖ na cobertura, destacando a estratégia de dar as opiniões contrárias e favoráveis 

como forma de garanti-la. 

Esse critério é o seguinte: é o critério da imparcialidade... Primeiro, é o da 

veracidade, e o da imparcialidade. Como que nós conseguimos fazer isso, ou 

pelo menos, tentamos fazer isso da forma mais próxima da perfeição possível? 

Você dá a notícia e ouve os diversos lados. Você procura ouvir o deputado, 

digamos, autor de um projeto, ou relator de um determinado projeto, e ouvir 

também os deputados de outros partidos ou que votaram contra e que têm 

opinião contrária àquele projeto. Com isso, você consegue dar as duas versões 

para a sociedade ter uma visão clara da discussão que ocorre aqui e que, 

finalmente, resultará numa votação em plenário. Simplificando a coisa, esse é o 

critério que a gente procura seguir, não só no noticiário, como também nos 

programas institucionais, nos documentários, procurar dar as diversas faces, as 

diversas interpretações ideológicas (depoimento à pesquisadora). 

 

Vários autores da Teoria do Jornalismo dedicam suas análises ao conceito da 

imparcialidade, um dos pilares do discurso profissional no jornalismo. Para Robert Hackett 

(1993), os conceitos de parcialidade e objetividade são aceitos e associados ao papel político ou 

ideológico dos media pelo público e utilizados como ―conceitos organizativos‖ em muitos 

estudos acadêmicos (Hackett, 1993, p.102). Neste sentido, a objetividade é delimitada como o 

oposto da parcialidade e pressupõe que seja possível diferenciar os fatos dos juízos e opiniões e, 

mais que isso, mantê-los separados no texto jornalístico. Para Miguel e Biroli, ―a imparcialidade 

é uma quimera e a objetividade um mito‖ (2009, p.1). 

Os objetivos do relato jornalístico, deste modo, seriam o equilíbrio entre pontos de vista 

concorrentes e a não-distorção tendenciosa e partidária da realidade, uma vez que não é possível 

atingir a neutralidade. Para conseguir a objetividade, portanto, o jornalista precisa observar 

algumas regras como a igualdade de tempo e/ou espaço para posições divergentes, o uso de 

linguagem neutra e objetiva, a utilização de provas para apoiar conclusões e a fuga de afirmações 

gratuitas (Hackett, 1993, p.105). Como ressalta Sousa, a utilização de aspas e a responsabilização 

das fontes pelas citações são outras técnicas usadas para garantir a objetividade, conceito que só 

começa a ser posto em cheque nos anos 60 do século XX (2000, p.4). Precursora desses estudos, 
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Gaye Tuchman (1993a, p.79-83) ressalta que os jornalistas usam quatro estratégias principais 

para a obtenção da objetividade: apresentação de possibilidades conflituais (ou os dois lados da 

questão), apresentação de provas auxiliares (fatos, documentos, fotos, etc.), uso judicioso de 

aspas, estruturação da informação numa sequência apropriada (lide e pirâmide invertida). 

Os argumentos contra a visão tradicional do jornalismo como ―espelho de realidade‖ são 

numerosos, mas três deles merecem destaque na abordagem de Hackett: 1) a mídia estrutura a sua 

representação dos acontecimentos sociais e políticos, atuando como mediadora da realidade 

social; 2) a linguagem não funciona como transmissora direta de significados, nem é isenta de 

valor; 3) o mundo social e político não é uma realidade predeterminada, mas envolve uma 

construção da qual a própria mídia participa (Hackett, 1993, p.107). Como ressalta Tuchman, a 

notícia é uma instituição social, uma aliada das instituições sociais legitimadas, uma vez que 

constitui um produto de informadores que estão localizados em organizações jornalísticas e que 

atuam dentro de processos institucionais e em conformidade com as práticas institucionais 

(Tuchman, 1983, p.16). Deste modo, a autora defende a tese de que ―produzir a notícia é o ato de 

construir a realidade mesma, mais que uma imagem da realidade‖ (1983, p.24). 

Um aspecto ressaltado por Entman é que a objetividade requer a despersonalização do 

repórter e o equilíbrio dos lados em disputa. Entretanto, o autor alerta para o fato de que a busca 

pelo equilíbrio total do relato pode violar o próprio propósito da regra, que é garantir que as 

notícias sejam ―um espelho neutro‖ da realidade (Entman, 2005, p.34). Como é impossível que o 

relato não sofra algum tipo de seleção e influência, o autor acredita que as elites são as principais 

beneficiadas com a regra da objetividade, pois ela garante a previsibilidade dos critérios que 

serão usados pelos jornalistas na confecção das matérias (Entman, 2005, p.37). 

Alguns profissionais ressaltam o mesmo ponto, isto é, que a própria busca por equilíbrio 

na prática jornalística pode acabar ―desequilibrando‖ os relatos. Em certa medida, a busca por 

equilíbrio no relato, com igual espaço para as diferentes opiniões, pode atrapalhar a realização do 

ideal do jornalismo como ―espelho da realidade‖, já que muitas situações no Parlamento podem 

se mostrar desequilibradas politicamente. Como ressaltam dois profissionais: 

A gente tem um problema: somos muito superficiais. A gente não analisa as 

correlações de força. Mas isso exigiria uma postura opinativa que nós não temos 

e que eu acho que a gente nem deve ter. A gente se limita a reproduzir o debate. 

Porém, como nós também temos esse compromisso de não sermos tendenciosos, 

damos uma dimensão errada do debate. É uma das grandes preocupações, você 

tem que dar o mesmo espaço. Então, às vezes é irreal. No ano passado, quando 
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eu fiz muito Ordem do Dia, eu senti isso. Por exemplo: o Governo está com 

maioria, não está interessado em discutir o projeto que está sendo votado. Então, 

simplesmente você tinha doze deputados da oposição falando, ninguém da 

situação, e você tinha que fazer malabarismo para tentar transformar isso em um 

debate com ambos os lados. Isso deforma um pouco, mas eu acho que é o que a 

gente pode fazer. Quer dizer, essa questão da disparidade, eu acho complicado. 

Também acho que tem que ser discutido, porque você tenta tornar igual um 

debate que não foi igual. Aí o editor vem e diz: ‗Mas só tem pau no governo‘. 

Nem chega no editor, a gente mesmo já começa a falar: ‗Alguém vai ter que 

falar alguma coisa para equilibrar o debate‘. E, às vezes você tira a dimensão do 

que aconteceu mesmo. É ruim, é uma deformação do debate. Você diz para o 

leitor que está acontecendo uma coisa e ela não está acontecendo. A minoria 

esperneia mesmo, a minoria fala mais. Não sei, é difícil dar essa dosagem. A 

minoria em obstrução é um inferno (depoimento à pesquisadora).  
 
A política partidária na Câmara ainda é um assunto que a gente não consegue 

chegar a um consenso. Porque os partidos que estão na Câmara também fazem 

atividades partidárias dentro da Câmara, eles também patrocinam coisas, 

também promovem discussões. E eu acho que ainda não existe uma 

normatização, um consenso sobre como isso deve ser tratado, de modo que não 

fique partidário, que a gente não tenda para aquele partido, mas que também não 

ignore, porque de qualquer modo é uma atividade que está sendo feita na 

Câmara. Às vezes, tem muito isso, a gente não sabe a medida. Manifestações 

partidárias, reuniões, seminários. A gente sempre tem essa preocupação de ouvir 

os dois lados, mas, às vezes, num seminário de um partido não tem os dois 

lados, é promovido só por aquele partido e vai ter aquela posição específica do 

partido sobre determinado tema. Então, isso talvez seja uma coisa que precise 

ser desenvolvida, no sentido de que precisa ter uma reflexão maior sobre como 

tratar os assuntos partidários sem negá-los, sem negligenciá-los, mas também 

sem ―comprar‖ a ideia que eles estão passando (depoimento à pesquisadora). 

 

Além disso, como ressaltam alguns autores, o ideal da imparcialidade se conecta a visões 

liberais da democracia, fundamentando a legitimidade social da prática jornalística. As estratégias 

de isenção buscadas pelos jornalistas e já descritas por Tuchman (1993) e Traquina (1993), entre 

outros, revelam, na verdade, o silenciamento de várias perspectivas sociais e a reprodução de 

estereótipos que encontram apoio na visão dos próprios jornalistas (Miguel e Biroli, 2009). Como 

destacam Fraser e Young, a simples promoção da presença equilibrada de diferentes vozes no 

discurso jornalístico não é a solução para as desigualdades sociais, mas apenas integra as 

perspectivas dissonantes no discurso dominante (Miguel e Biroli, 2009, p.4). A suposta 

imparcialidade da mídia, além de inexistente, serve para impor o silêncio às perspectivas sociais 

de grupos minoritários, pois apresenta como neutras e universais as posições dos grupos 

hegemônicos (Miguel e Biroli, 2009, p.5). 
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Nesse sentido, vale citar a crítica de Hoynes (1994), na linha do que argumentam Fraser e 

Young, às emissoras públicas dos Estados Unidos e seu caráter educativo. Segundo o autor, a 

televisão educativa enfatiza o consenso, uma certa ―história correta‖, não a controvérsia ou o 

debate entre diferentes pontos de vista (Hoynes, 1994, p.152). O público, portanto, acaba sendo 

visto como uma audiência a ser ensinada, não como alguém com quem se deve dialogar para que 

o aprendizado ocorra numa ambiente de debate (1994, p.153). Para ele, uma emissora de 

televisão pública deve, por isso, servir como arena para os debates, e não simplesmente tentar 

ensinar ao público uma das visões sobre a política. 

 

3.3.1 O factual e a opinião na mídia legislativa 

Alguns repórteres da Escrita defendem que o tempo real, isto é, flashes publicados ainda 

durante os acontecimentos, seja usado apenas para noticiar ―fatos‖, jamais opiniões, como 

geralmente ocorre na cobertura de eventos e audiências públicas. Desse modo, as audiências 

mereceriam flashes apenas quando algo muito importante acontecesse. Para eles, o tempo real 

tem que ser usado com parcimônia, porque o excesso de tempo real tira a relevância daquilo que 

é importante, uma vez que tudo merece cobertura. Todos concordam que a decisão sobre o que 

deve ou não ser noticiado como tempo real deve ser do repórter, que está no local dos fatos. Deve 

haver, ainda, um fortalecimento da chefia de reportagem, para decidir em conjunto com o 

repórter o que deve ser noticiado, segundo os profissionais. 

É interessante refletir sobre esses argumentos, afinal, muitos dos fatos que ocorrem na 

Câmara – se não todos – são ações puramente declarativas
51

. A maior parte do que é realizado no 

Parlamento é a discussão de caminhos divergentes para a condução política do País. A própria 

política é, em muitos casos, composta de ações declarativas, de discurso, mais do que de ações 

práticas. Em que medida, portanto, os veículos da Câmara poderão deixar de lado a repercussão e 

                                                 

51 Charaudeau faz uma distinção interessante entre o ―fato relatado‖ – fatos e ações dos atores sociais - e o ―dito relatado‖ – 

declarações e reações verbais dos atores –, afirmando que ambos estão incluídos na atividade de ―relatar‖ essencial para a 

comunicação midiática (Charaudeau, 2007, p.150). É interessante lembrar  o conceito de ―enunciado performativo‖, desenvolvido 

na Teoria dos Atos de Fala do inglês John L. Austin (1911-1960). Austin entendia a linguagem como uma forma de ação e o 

enunciado performativo como aquele que não descreve, não relata, nem constata nada, e, portanto, não se submete ao critério de 

verificabilidade (não é falso nem verdadeiro). Mais precisamente, é o enunciado que, proferido na primeira pessoa do singular do 

presente do indicativo, na forma afirmativa e na voz ativa, realiza uma ação (o verbo inglês to perform significa realizar), tal 

como batizar, condenar, perdoar, abrir uma sessão, etc. Dizer ―Declaro aberta a sessão‖ não é informar sobre a abertura da sessão, 

é abrir a sessão. No sentido da teoria de Austin, falar á agir, isto é, qualquer declaração, por si só, já é uma ação. AUSTIN, John 

L. How to do things with words. New York: Oxford University Press, 1965. 
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a divulgação de opiniões? Ao fazerem isso, não estarão deixando de cumprir o importante papel 

de dar visibilidade às diferentes representações da sociedade e permitir aos cidadãos que 

escolham de qual lado querem ficar? A enunciação das opiniões não é, por si só, uma parte 

considerável do jogo político? A formulação de opiniões e, consequentemente, a formulação de 

políticas não é a base da representação que é expressa pelo Parlamento? Além disso, do ponto de 

vista do cidadão, não é importante saber que opiniões tem o representante de seu sindicato, da sua 

categoria profissional, da sua igreja, do seu estado, ou da ONG que trata de determinado 

problema sobre aquela questão em discussão na Câmara? Não importa ao eleitor saber o que 

pensa o seu representante?  

Poderia ser argumentado, sobre esse ponto, que não cabe aos veículos da Câmara veicular 

tais opiniões, mas às assessorias dos parlamentares e das entidades da sociedade civil. Mas o 

embate travado nas audiências públicas não é, exatamente, a oportunidade para o cidadão ter 

acesso aos principais argumentos que estão envolvidos? Além disso, não é a partir das posições 

expostas nas audiências que os parlamentares justificam suas posições e decisões referentes às 

políticas para o País? Como deixar de noticiar isso, então? 

O caso de uma repórter da rádio que passou um tempo na Escrita é exemplar. Ao cobrir 

um seminário internacional sobre educação, a profissional afirmou ter achado o assunto bastante 

interessante, mas admitiu que era completamente ―frio‖, ou seja, não tinha ―gancho‖, ―não dava 

nenhum lide‖. Essas expressões do jargão jornalístico servem para indicar que os fatos 

observados pela repórter não traziam novidade, o que é classicamente o critério básico de uma 

notícia e parece nortear boa parte da edição da Agência Câmara.  

Ao entregar a matéria, a repórter ouviu as reclamações do editor da Agência sobre a falta 

de lide da matéria. Ele disse que, ao invés de começar com um deputado, iria abrir com um dos 

palestrantes e perguntou a ela qual dos dois citados era mais interessante: o alemão ou o 

finlandês. Ela respondeu que qualquer um dois podia abrir a matéria, mas que nenhum deles era 

um lide. Ou seja, disse que não fazia diferença abrir com um ou com o outro. O editor afirmou, 

então, que, por ele, derrubaria a matéria, porque não havia notícia ali. Disse depois que iria 

esperar a matéria da tarde, feita por outro repórter, para ver se surgia algo interessante e aí faria 

um link para a matéria dela. ―Fiquei tão triste, fiquei achando que nem sabia mais escrever um 

lide‖, comentou a jornalista. ―Mas disse pra ele: eu não tenho como inventar um lide, foi isso que 

eles disseram. Na Rádio é bem mais tranquilo. Nessas pautas frias, a gente sempre puxa para o 
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deputado, para a Câmara, e aí está resolvido o lide‖, observou. Aliás, isso serve também para o 

Jornal, que aproveitou a matéria dela como abertura de uma página. 

Em outra reunião da equipe, um dos repórteres expressou bem a angústia dos profissionais 

com a cobertura das audiências públicas. Segundo ele, às vezes é difícil achar o lide da matéria, 

pois as informações obtidas são opiniões ou dados que já foram divulgados há muito tempo. Na 

mesma reunião, os repórteres lembraram que informações sobre o clima de uma audiência – se 

havia público, se havia manifestantes contrários ou a favor, se houve tumulto – eram 

sumariamente cortadas do texto final e que, por isso, os repórteres nem se preocupavam mais 

com isso. ―O clima não entra? Mas isso não é uma orientação da agência, por que não entra?‖ 

questionou a própria Diretora da Agência, afirmando que levaria aos editores o questionamento. 

―Deve ter se criado uma cultura nisso, mas nunca houve essa orientação nossa‖, concluiu. 

Um exemplo claro de como as opiniões são fatos jornalísticos nas mídias legislativas diz 

respeito à cobertura do processo eleitoral para a Presidência da própria Câmara. No dia da eleição 

para a Mesa Diretora, a maior parte do trabalho dos repórteres é passar flashes com as opiniões 

dos parlamentares sobre o processo, suas expectativas e avaliações dos eleitos, das eleições e da 

correlação de forças na Câmara. 

Vários jornalistas da Câmara também acreditam que a superficialidade da cobertura é um 

problema ancorado no fato de que os relatos dos veículos legislativos são apenas factuais. Como 

ressalta um profissional da TV Câmara, citando os problemas que percebe na cobertura do 

Orçamento. 

A gente trabalha muito no factual (...). Eu acho que o factual aqui é mais 

importante do que o que se considera política. Porque a TV comercial, a rádio 

comercial, o jornal comercial se preocupa muito com a picuinha, com o disse-

me-disse, o que não conduz a coisa alguma. Vende jornal um deputado xingar o 

outro, enfiar a mão na cara do outro, isso é fotografia para aparecer no jornal, 

imagem para aparecer na televisão. Mas isso melhora em quê? Isso, do ponto de 

vista da informação, no sentido quase que filosófico da informação, serve a 

quem ou a quê? A nada. E a gente tem um factual tão forte aqui... Voltando à 

questão do orçamento, como é que os veículos comerciais cobrem orçamento? 

Cobrem quase que epidermicamente. E nós, de certa forma, não temos coragem 

de enfrentar o tema como deveria. Acho que deveríamos cobrir mais. É a coisa 

mais importante do país. O legislativo existe para quê? Está lá, na Constituição: 

votar as leis, votar o orçamento e fiscalizar. A gente não consegue enfrentar o 

desafio de mostrar o orçamento, como ele toca a vida de cada pessoa e porque é 

importante prestar atenção nisso. A gente não tem coragem de parar e dizer: 

vamos ser criativos, sim! Para mostrar como é que é esse orçamento no dia-a-dia 

das pessoas. Vamos para a feira, vamos para dentro de supermercado, vamos 
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para a rodoviária, para tentar exemplificar isso e mostrar como é que o dinheiro 

sai, qual é o percurso do dinheiro até chegar aqui. A gente não faz isso, esse 

exercício a gente não faz, a gente cobre aquela reunião que decidiu isso e aquilo 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Dizer que o ―factual‖ é um problema para um relato jornalístico pode parecer uma 

contradição, já que, por definição, o jornalismo é a narrativa dos fatos importantes para uma 

comunidade. No caso dos veículos legislativos, contudo, isso parece ser uma questão importante, 

ressaltada em vários depoimentos e também nas observações empíricas sobre o trabalho. 

Apesar de boa parte do trabalho jornalístico das mídias legislativas consistir no relato das 

opiniões dos parlamentares, aos profissionais da Câmara não é permitido o exercício do 

jornalismo opinativo, largamente exercido pela mídia comercial. Ou seja, ao jornalista só é 

permitido relatar o que acontece no espaço público, sem comentar os fatos ou provocar o 

confronto de ideias a partir de seus próprios argumentos, segundo os termos usados por 

Charaudeau (2007). Isso, como já ressaltamos, dificulta o cumprimento da tarefa de informar em 

profundidade o público, já que nenhuma análise pode acompanhar o relato dos fatos e até mesmo 

as explicações ficam mais complexas, uma vez que não cabe ao jornalista avaliar o que está 

relatando.  

Obviamente, a interdição da opinião do jornalista está de acordo com uma perspectiva do 

jornalismo como um relato imparcial da realidade. Esse é, aliás, um dos maiores dilemas da 

equipe: o repórter está vendo o que está acontecendo, mas não pode reportar sob o seu próprio 

ponto de vista, porque isso pode contrariar as versões oficiais que os parlamentares querem 

reforçar. Precisamos nos ater ao factual e às declarações oficiais das fontes, não há possibilidade 

nenhuma de interpretação da realidade pelo próprio repórter, é como se ele não estivesse lá. 

Novamente, parece estar operando uma perspectiva objetivista do jornalismo, como se a 

atividade humana de relatar o que foi visto ou ouvido não fosse possível na Câmara. Tudo para 

que não haja comprometimento político da equipe.  

Afinal, como ressalta Bolton (1986), a notícia, geralmente, não é o maior problema dos 

políticos em relação ao jornalismo. A análise e a interpretação dos fatos é uma atividade que 

requer um posicionamento do jornalista e, portanto, é mais questionada pelos atores políticos. Ao 

mesmo tempo, o autor afirma que somente relatar o que aconteceu não é suficiente, pois, na 

maioria das vezes, a pergunta mais útil é por que aconteceu, e para respondê-la o jornalista 

precisa analisar os fatos que relata (Bolton, 1986, p.103).  
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Na atividade de análise, muitas vezes o jornalista se utiliza de informações exclusivas de 

fontes que não querem aparecer ou comprometer suas posições. Para isso, o off é uma das 

ferramentas mais usadas
52

. Em reunião da equipe de Jornalismo da TV Câmara, em maio de 

2010, o assunto novamente entrou em discussão. Alguns gestores esclareceram que não há uma 

proibição de comentários por parte dos repórteres, mas estes retrucaram que sem o uso do off é 

quase impossível fazer uma análise mais aprofundada da situação política. ―Não pode ter análise 

ou comentário se eu não posso ter off‖, resumiu uma repórter na ocasião. Para os gestores, 

contudo, é possível ao jornalista comentar usando as próprias declarações das fontes. 

Uma situação vivenciada pela própria pesquisadora em janeiro de 2009 reflete a 

complexidade de uma cobertura de opinião que não pode ser opinativa ou mesmo interpretativa. 

Antes da eleição para a nova Mesa da Câmara, a equipe da Agência preparou uma série de 

matérias sobre o processo eleitoral. Uma delas, segundo a pauta passada à repórter-pesquisadora, 

era um relato das disputas pelos cargos que ocorriam naquele momento entre os partidos.  Houve 

grande dificuldade na produção da matéria, porque o principal candidato à Presidência da 

Câmara, apoiado pelo governo e pelas duas maiores bancadas partidárias da Casa, não quis falar 

sobre o assunto. Ocorre que, na época, somente os candidatos com menores chances falavam em 

―disputa‖ pela Presidência. O discurso do candidato do governo e dos líderes da base governista 

dizia que o acordo feito entre as bancadas do PT e do PMDB seria mantido, sem nenhum 

problema, e que ele seria eleito com uma enorme folga, quase por aclamação. 

Acabei fazendo a tal matéria sobre a situação política e, como eu havia previsto antes, deu 

confusão. Consegui falar com um candidato do PMDB que acabou retirando a candidatura à 

Presidência nos últimos momentos, e tinha as sonoras de entrevistas anteriores dos outros dois 

concorrentes, ambos da base governista. O candidato oficial do governo não quis falar, mas 

conseguimos uma frase padrão com o assessor de imprensa dele e mais algumas informações de 

matérias já publicadas na imprensa comercial. 

Mostrei a matéria para a chefe de reportagem, com quem já havia conversado sobre meu 

receio de fazer uma matéria com obviedades já divulgadas por toda a mídia comercial, mas sem 

que tivéssemos as declarações de deputados para suporte. Afinal, não podemos apresentar 

interpretações em nossas matérias, nem mesmo se elas forem de conhecimento do mundo 

                                                 

52 Aspecto já comentado anteriormente. 
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mineral. Por conta disso, tive o maior cuidado para retirar da matéria todas as frases que 

pudessem causar uma interpretação dúbia, tudo que fosse possível de questionamento ou que não 

estivesse exato. Até comentei isso com o editor responsável quando ele me perguntou se eu tinha 

alguma sugestão de título. Disse que tinha tomado tanto cuidado em tentar ser objetiva, o mais 

―neutra‖ possível, que iria acabar estragando tudo se sugerisse um título. Ele concordou e riu. 

Depois fiquei sabendo que uma das editoras da Agência havia sido contrária à publicação 

da matéria por esta não conter nenhuma novidade. A Diretora do órgão, no entanto,  que também 

leu o texto antes de ele ir ao ar, achou que convinha dar alguma coisa sobre a eleição na Agência, 

uma vez que todos os jornais só falavam disso e nós apenas havíamos publicado coisas 

burocráticas sobre o pleito. De qualquer modo, o editor da noite também leu o texto e, inclusive, 

formulou o título do destaque
53

, no qual colocou a possibilidade do segundo turno na eleição para 

Presidência. Depois de passar pelas mãos de uma repórter, uma chefe de reportagem e de quatro 

editores, a matéria foi publicada como destaque da Agência, já no início da noite. 

Mais tarde, boa parte da equipe estava em um restaurante para uma confraternização, 

quando uma das editoras recebeu um telefonema da Diretora da Agência, que estava voltando 

para a Câmara para tirar do ar o destaque. Segundo relataram os colegas, o Diretor da Secom 

estava saindo da Câmara quando uma repórter do jornal O Globo passou por ele e comentou que 

―enfim estávamos fazendo jornalismo‖. Surpreso com o comentário, ele voltou para sua sala a 

fim de ler a matéria da Agência. Nesse momento, começou a receber uma série de telefonemas de 

assessores e dos próprios deputados reclamando que havíamos dado muito destaque para um dos 

candidatos, que falamos pouco do representante oficial da base governista, que o título fazia 

parecer que estávamos torcendo por um segundo turno na eleição, que não podíamos dizer que os 

candidatos estavam esperando um segundo turno, pois só dois deles disseram isso.  

Segundo o próprio editor responsável pela matéria, foram um intertítulo e o título da 

matéria os causadores da polêmica. ―Foi o título que fez parecer que tomamos posição. Se 

tivéssemos mantido o outro título e não tivéssemos colocado no destaque, ia passar em branco‖, 

comentou. No outro dia, conversei com a Diretora da Agência e com o próprio Diretor da Secom 

sobre a matéria. A própria Diretora afirmou ter concordado com as reclamações dos 

                                                 

53 O ―destaque‖ é o título da matéria principal da Agência, equivalente a uma manchete de jornal, que entra também no Portal da 

Câmara. 
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parlamentares, pois havia possibilidade daquela leitura que eles tinham feito. Também comentou 

que as reclamações eram normais, porque os assessores estavam muito atentos a tudo que sai nos 

veículos, uma vez que estávamos na véspera da eleição. O Diretor da Secom ressaltou que os 

―problemas‖ da matéria eram questões de edição: título, intertítulos, alguns detalhes de texto, não 

a matéria como um todo, considerada por todos como ―correta‖, do ponto de vista jornalístico. 

É importante destacar que o caso exemplifica a opção dos próprios jornalistas em não 

assumirem quaisquer opiniões sobre o processo político, uma forma de resguardar a equipe de 

críticas e de evitar problemas com os deputados. Para muitos profissionais, contudo, isso não é 

apenas uma estratégia de defesa da equipe, mas o cumprimento de uma missão institucional. Para 

eles, não é papel das mídias legislativas o comentário.  

E procuramos sempre evitar o favorecimento, a interpretação do fato. A 

interpretação do fato não é nossa, a interpretação do fato é do leitor, é do 

ouvinte, é do telespectador da TV Câmara. Nós levamos o fato ao público. 

Quem interpreta o fato, até para dizer se está certo, se está errado, se é uma 

vergonha, se não é, se é ótimo, se é péssimo, é o leitor, é quem está do outro 

lado, é quem está recebendo a informação. Não nos cabe julgamento de valor 

(depoimento à pesquisadora).  

 

(...) a gente até faz análise, mas a gente faz análise colocando especialistas para 

falar sobre determinado tema, e sempre buscando o equilíbrio. Um que seja a 

favor e um que seja contra qualquer coisa. As nossas matérias jornalísticas não 

são analíticas, apesar de conterem análise, porque as pessoas fazem análise, e 

também porque a gente cobre audiências públicas, e nas audiências públicas têm 

posições de todos os lados que você imaginar. Então, a gente se cerca de muitos 

cuidados que garantem esse equilíbrio, mas impedem que a gente faça matérias 

muito analíticas e também matérias investigativas no sentido de denúncia, 

mesmo por que não é o objetivo do sistema de comunicação aqui. O objetivo 

desse sistema de comunicação é informar as pessoas a respeito de temas que 

estão sendo discutidos aqui na esfera do Legislativo (depoimento à 

pesquisadora). 

 

O modelo seguido aqui parece ser o da C-SPAN, a emissora legislativa norte-americana 

que serviu de base para os estudos da equipe que implantou a TV Senado na década de 1990 e 

que foi seguida pela TV Câmara. Como afirma um dos criadores da rede norte-americana, a C-

SPAN ―não edita os eventos para torná-los mais interessantes‖. Segundo o mesmo executivo, a 

rede cobre os eventos públicos simplesmente ligando as câmeras e deixando as pessoas assistirem 

ao que ocorre. ―Eventos captados por inteiro, sem análise ou comentário‖ (Lamb, 1988, p. xvii)
54

.  

                                                 

54 Tradução livre feita pela pesquisadora. 
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A intenção de credibilidade e isenção parecem claras, ainda que o diretor da C-SPAN não 

admita que o próprio fato de ligar uma câmera neste ou naquele ponto já configura parte da 

atividade de edição característica do jornalismo. Parece que os profissionais tentam passar uma 

impressão de ―veiculação sem edição‖ que seja aceita pelo público como um retrato fiel da 

realidade. Nesse sentido, os regulamentos da Câmara e do Senado brasileiros mantêm o mesmo 

objetivo ao definirem a prioridade de suas emissoras de rádio e tevê com a transmissão ao vivo, 

sem cortes, das sessões do Plenário ou das comissões. 

Entretanto, alguns profissionais reconhecem que a impossibilidade de uma interpretação 

ou análise dos fatos pelos próprios jornalistas dos veículos legislativos diminui as chances de 

esclarecimento da população com as informações publicadas. 

Um dos problemas é que dentro de uma cobertura tradicional de política uma 

coisa muito importante é o pano de fundo, a negociação que está sendo feita por 

trás. Acho que isso é uma coisa que aos poucos a gente está conseguindo fazer, 

mas bem lentamente. Saber que interesses estão ali por trás e poder traduzir isso 

também, o que está em jogo. Mas você nunca vai poder, como a mídia privada, 

escolher lados nessas questões, e isso prejudica um pouco o jornalismo político, 

que escolhe lados, defende visões, defende opiniões, não tem nenhuma proposta 

de isenção. E nem a gente tem, mas como a gente quer revestir de um caráter 

técnico sem escolher lado, você toma mais cuidado em fazer isso e aí acaba não 

prestando o serviço real, que é dizer o que aquilo está significando, tentar 

interpretar aquilo para pessoas que não estão com tudo na mão para interpretar 

aquilo. Os porquês de uma ou outra força política estarem atuando ali. Acho que 

isso é um desafio para gente, vai ser durante muito tempo, tomara que a gente 

consiga traduzir isso cada vez melhor, saber que forças políticas estão atuando, 

além da informação bruta de que tal partido, tal pessoa foi contrária ou a favor 

daquilo ali, tentar buscar mais informações para as pessoas possam saber o que 

está acontecendo (depoimento à pesquisadora). 

 

Cabe mencionar, a esse respeito, o posicionamento de Douglas Arnold sobre a cobertura 

do Parlamento feita pelos jornais regionais nos Estados Unidos. 

Esta cobertura opinativa foi, também, uma das mais informativas e valiosas. Por 

oferecer aos cidadãos uma interpretação das ações dos representantes, em vez de 

apenas uma representação superficial dos fatos, a cobertura de opinião pode 

ajudar os cidadãos a avaliarem a efetividade dos representantes para 

continuarem nos cargos que ocupam. Evidentemente, esta avaliação da cobertura 

opinativa pressupõe que os jornais ofereçam aos leitores um equilíbrio de 



163 

 

 

opiniões e forneçam aos representantes oportunidades para responderem às 

críticas de suas ações (Arnold, 2004, p.66)
55

. 

  

 A questão levantada pelo autor é que os artigos de opinião e as matérias analíticas, 

especialmente sobre a política, auxiliam os cidadãos a avaliarem as questões em debate e as ações 

dos deputados sobre elas, mesmo que concordem ou discordem dessas análises. Até porque, 

conforme identifica o autor nos Estados Unidos, a maioria dos cidadãos não sabe quais são os 

argumentos em disputa na maioria dos debates (Arnold, 2004, p.106), algo que, provavelmente, 

também ocorre no Brasil. 

 Se há uma intenção educativa nas transmissões das emissoras legislativas, como afirmam 

muitos profissionais, deixar de noticiar os seminários ou audiências públicas pode ser 

contraproducente. Eles precisam ser noticiados pelo que são: eventos que servem para tomada de 

posição, ou para externalização dessas posições e marcação delas no campo político. A função 

principal desses relatos, portanto, não é jornalística, de pura informação, mas política, de 

formação de opinião e, algumas vezes, de disseminação de informações importantes que nem 

todos detêm na sociedade, ainda que não seja novidade para especialistas ou mesmo para os 

jornalistas acostumados com tais assuntos. Talvez não seja possível adotar, nesses casos, o 

critério simples do que é novidade e ainda não foi noticiado pela Agência Câmara ou pelo 

restante da mídia. Talvez seja necessário destacar aquilo que o Parlamento, ou os deputados, em 

última instância, consideram essencial em cada discussão, mesmo que isso não faça parte da 

agenda midiática. 

Como destacou um deputado na sessão que aprovou a criação da TV e da Rádio Câmara, 

em outubro de 1997, para que a sociedade possa ―melhor entender o processo e ter maior 

compreensão dos fatos‖, é necessário que haja um ―sentido jornalístico‖ nos veículos da Câmara. 

Ao ressaltar que não gostaria de apoiar a criação de mídias puramente institucionais, como as que 

já existiam no Senado, ele sugeriu que fosse ―possível a introdução de comentários, a diferença 

entre matérias votadas, a apresentação de comparativos entre legislação anterior e a em 

                                                 

55 Tradução livre da autora para: ―This opinion coverage was also some of the most informative and valuable. By offering citizens 

an interpretation of representatives‘ actions, rather than just a dry rendition of facts, opinion coverage can help citizens evaluate 

representatives‘ fitness for continuing to hold elective office. Of course, this assessment of opinion coverage presupposes that 

newspapers offer readers a balance of opinions and provide representatives with opportunities to respond to criticisms of their 

actions‖. 
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votação‖
56

. Ou seja, que fosse dada aos jornalistas a prerrogativa profissional da análise, da 

explicação e do comentário sobre os fatos relatados, algo que até hoje ainda não ocorreu. 

 

3.4 Quem são os profissionais das mídias da Câmara
57

 

Durante a realização desta pesquisa foram entrevistados 43 colegas da Secom, num total 

de 2114 minutos, ou 35,23 horas de gravações, posteriormente degravadas para análise dos 

dados. As entrevistas foram feitas em duas etapas: de novembro de 2008 a fevereiro de 2009 

foram entrevistados os colegas da Rádio Câmara e da imprensa escrita (Jornal e Agência), 

enquanto jornalistas da TV Câmara e gestores da estrutura da Secom foram ouvidos em 

dezembro de 2009. Em média, as entrevistas tiveram duração de 49 minutos, a menor delas com 

apenas 20 minutos e a maior chegando a 2h55min de conversa. As entrevistas foram realizadas 

quase todas nas dependências dos veículos da Câmara, apenas uma sendo feita na casa de um dos 

entrevistados, a pedido dele.  

Os jornalistas ouvidos foram escolhidos de duas formas. Entre os gestores, foram ouvidos 

aqueles identificados durante a fase empírica por sua real atribuição de poder dentro das 

estruturas jornalísticas. Foram ouvidos aqueles que realmente mandam em setores estratégicos 

dentro da Secom e dos veículos e aqueles envolvidos na produção diária de notícias. Entre os 

não-gestores, em sua grande maioria repórteres, foi feito um sorteio, uma vez que o número de 

profissionais nessas posição é bem maior e seria impossível e desnecessário, dentro dos limites 

deste estudo, ouvi-los todos. Como é a maior redação em número de pessoas, a TV Câmara teve 

15 profissionais entrevistados. 14 jornalistas da Rádio foram ouvidos, enquanto a imprensa 

escrita participou de 11 entrevistas. Outros três profissionais da gestão da Secom, ou seja, que 

não trabalham em nenhum dos veículos, especificamente, também foram entrevistados. 

                                                 

56 Diário da Câmara dos Deputados, quarta-feira, 8 de outubro de 1997. Página 31599. 
57 Em 2005, Francisco Sant‘Anna realizou uma pesquisa com os servidores jornalistas do Senado Federal e os setoristas que 

cobriam a instituição para diferentes veículos comerciais, a fim de traçar um perfil dos profissionais. O autor descobriu que, na 

média, os jornalistas do Senado tinham pouco mais de 39 anos de idade e estavam há mais de 17 anos na profissão. É um perfil 

ligeiramente mais jovem, etária e profissionalmente, do que o do grupo de controle, representando pelos setoristas. No SF, eles 

atuavam há 5 anos, em média. ―O profissional típico, alvo de nosso estudo, revelou ser um homem (55%), branco (82%), casado 

(58%), e em termos de religião quando não é ateu (31%) é cristão. Ele se concentra basicamente entre o Catolicismo (37%) e o 

Espiritismo (15%). Chama a atenção o fato de não ter sido identificado na amostra do grupo teste nenhum jornalista negro. Na 

imprensa tradicional, os negros representam 10%. Em relação aos pardos, as proporções se assemelham: 17% e 16%, 

respectivamente.‖ (Sant‘Anna,  2007 , p.4). Para ver a pesquisa completa: SANT‘ANNA, Francisco. Quem faz a notícia no 

parlamento brasileiro? Análise comparativa das rotinas dos newsmakers do Senado Federal. Disponível em: 

http://www.bocc.uff.br/pag/santanna-francisco-quem-faz-a-noticia-parlamento.pdf . Acesso em: 19 jul. 2010. 

http://www.bocc.uff.br/pag/santanna-francisco-quem-faz-a-noticia-parlamento.pdf
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Dos 43 jornalistas ouvidos, 19 ocupavam cargos de gestão na época das conversas, 

enquanto 24 deles (55,8%) não eram gestores. Os homens totalizaram 26 entrevistados (60,5%), 

enquanto 17 eram mulheres. Dessas, apenas seis ocupavam cargos de gestão. Enquanto vários 

deles, especialmente entre os mais velhos, escolheram trabalhar na Câmara por afinidades 

políticas ou vontade de atuar no Parlamento (17 profissionais), a maioria dos oriundos dos 

concursos públicos de 1998 e 2003 declarava ter procurado melhores condições de trabalho e 

melhores salários (22 profissionais, ou 51,2%). Apenas um jornalista declarou que o desemprego 

foi sua motivação para a realização do concurso. Entre os profissionais com mais de 20 anos de 

Câmara, dois deles ingressaram por concurso para diferentes áreas, enquanto outros dois 

entraram na Câmara sem concurso, por convite profissional, como era a praxe antes da 

Constituição Federal de 1988. 

A grande maioria dos profissionais entrevistados tem entre cinco e 10 anos de Câmara (25 

casos, ou 58,13% dos entrevistados), exatamente porque esses jornalistas estão lotados na 

reportagem, na maioria dos veículos. Outro grupo considerável (13 pessoas) tem entre 11 e 15 

anos de Casa, são os jornalistas que fizeram o primeiro concurso público específico para a 

Secom, no final dos anos 90. Em média, os jornalistas da imprensa escrita têm mais tempo de 

Câmara, 9,3 anos, enquanto os profissionais da Rádio estão na Casa há 8,4 anos e os da TV 

Câmara, há 9,1 anos.  

Em relação à idade, os jornalistas da TV Câmara são mais velhos que os colegas dos 

outros veículos, com uma média etária de 41,5 anos, enquanto os profissionais da Rádio têm, em 

média, 40,2 anos e os da escrita 38,9 anos (a média geral dos profissionais dos quatro veículos é 

de 40,2 anos). 21 profissionais, ou 48,8% do total, tinham entre 31 e 40 anos de idade na época 

das entrevistas. Os entrevistados tinham 18 anos de profissão, em média. Enquanto os jornalistas 

da imprensa escrita tinham 17,6 anos de profissão, os da Rádio tinham 17,5 anos e os 

profissionais da TV Câmara 18,8 anos. Dos entrevistados, 16 profissionais tinham mais de 20 

anos de profissão, 14 tinham entre 16 e 20 anos e outros 13 tinham menos de 15 anos, cinco deles 

com até 10 anos de atuação. 

De todos os jornalistas entrevistados, 22 deles trabalhavam em veículos comerciais antes 

de ingressar na Câmara dos Deputados, isto é, mais de 51% dos entrevistados. Nove profissionais 

trabalhavam em assessorias de imprensa e cinco em outros órgãos públicos. Três atuavam em 

entidades da sociedade civil e outros quatro não trabalhavam com jornalismo. É importante 
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ressaltar que esse resultado contabiliza a atividade imediatamente anterior ao ingresso na Câmara, 

o que significa que o mesmo profissional pode ter tido experiências em mais de um veículo ou 

tipo de atividade ao longo de sua carreira (Anexo II). 

Esse perfil e a experiência anterior dos jornalistas que atuam nos veículos da Câmara dos 

Deputados faz com que tenham, em boa medida, os mesmos valores profissionais da mídia 

privada, apesar das críticas expressas por vários deles, até porque foram educados na escolas de 

Comunicação para atuar, prioritariamente, nas mídias comerciais. Como ressalta Traquina 

(2002), os valores mais importantes para a comunidade jornalística são: liberdade, independência, 

autonomia, credibilidade, verdade, objetividade e imediatismo. 

Desse modo, exatidão e objetividade das informações que são veiculadas são importantes 

no discurso do grupo, ainda que mereçam uma reflexão mais detalhada e uma preocupação ainda 

maior dos profissionais por conta das pressões cruzadas às quais já nos referimos. O equilíbrio 

dos relatos aparece como uma característica importante para o trabalho, uma verdadeira condição 

logística para atuação na Câmara, ainda que alguns profissionais admitam que a pouca autonomia 

da equipe em relação aos parlamentares dificulta esse objetivo. Para outros, contudo, o caráter 

institucional das mídias legislativas faz com que a exigência por credibilidade seja ainda maior. 

Nós somos fonte primária para vários outros veículos de comunicação, dentro e 

fora do Brasil. Por isso, eu acho que a preocupação com a informação que a 

gente passa tem que ser muito grande. A gente não pode errar. Os outros 

veículos de comunicação podem errar, a gente não pode errar (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Eu acho que a gente tem que buscar a imparcialidade, embora ela seja 

inatingível em seu estado mais puro. A gente tem que ter um norte de que nós 

não vamos privilegiar ninguém, que a gente vai ouvir as pessoas por critérios 

jornalísticos, que não são políticos, que não são partidários. Isso tem que estar 

claro para a gente. Acho que é o básico (depoimento à pesquisadora). 

 

Um diferencial, entretanto, que aparece nas declarações de muitos profissionais é a 

preocupação com a diversidade de fontes, opiniões e posições políticas que as mídias legislativas 

devem ter. Essa diversidade serviria, para muitos, como uma alternativa às visões hegemônicas 

da mídia tradicional e ao uso privilegiado das fontes oficiais. Para alguns, isso já se revela na 

atual cobertura, até mesmo por conta da diversidade política dentro da própria Câmara.  

Por conta da diversidade mesmo, por que aqui a gente tem todas as posições. Na 

Casa você tem o PSOL, você tem o DEM, você tem o Bolsonaro, você tem tudo 
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mesmo, você tem o Clodovil, você tem vários lados de uma questão 

(depoimento à pesquisadora).  

 

Como você tem uma pluralidade muito grande em termos dos deputados, você 

acaba tendo que ter uma pluralidade também de opiniões, e isso é benéfico pra 

gente (depoimento à pesquisadora). 

 

E eu acho que a gente comunica muito as minorias. As pessoas que trabalham 

aqui dão muito valor a isso, então se comunica bastante causas, tipo frascos e 

comprimidos? (risos). Causas de minorias. É a mulher, é o negro, é o gay, é o 

transexual, é o HIV positivo, é o sem-terra, é o agricultor familiar. Eu acho que 

isso tem muito espaço na TV (depoimento à pesquisadora). 

 

 Para outros, a diversidade é um ideal a ser conquistado e tem a ver com as condições 

práticas da atividade, que apontam para a liberdade e autonomia dos jornalistas em relação a 

fontes e superiores hierárquicos, algo que é mais difícil de ser conquistado na Câmara, por conta 

do caráter institucional dos veículos. 

A ideia não é que haja um comando único sobre os veículos, a ideia é que haja 

pluralidade, a ideia é que os veículos possam ser geridos de forma diferente, 

com enfoques diferentes. Isso é riqueza de informação, riqueza de enfoques no 

nosso universo de cobertura (depoimento à pesquisadora). 

 

O ideal seria abrir para que todas as entidades na sociedade civil pudessem 

opinar sobre cada um dos projetos que estão aqui ou, pelo menos, aquelas mais 

diretamente interessadas. Mas isso é impossível. A gente tem limitações 

também, limitações impostas pelo próprio modelo do veículo. E até mesmo é 

difícil encontrar todas essas entidades, todas que conheçam a matéria e queiram 

se pronunciar sobre ela (depoimento à pesquisadora). 

  

Conforme já ressaltamos, a diversidade de fontes, opiniões e enfoques é um dos requisitos 

para que a mídia realmente cumpra o papel de servir como arena para o debate público, como 

porta-vozes das demandas sociais e representantes de parcelas da população que não conseguem 

espaço nas instituições formais de representação. Uma das sugestões para alcançar maior 

diversidade midiática é o conceito de ―pluralismo regulado‖, de John Thompson (2000). A meta é 

criar medidas destinadas a impedir a concentração da propriedade no mercado de comunicação e 

regular a mídia e seu funcionamento. Por exemplo, com a fixação do caráter de serviço público 

da mídia, para que as empresas deixem de tratar a informação e o entretenimento como produtos 

(Miguel, 2004, p.139).  

Conforme explica Miguel, o objetivo principal é ―dissociar a capacidade de produzir 

informação do controle do poder econômico e do poder político‖ (2004, p.142). O autor enfatiza 
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que a representação política não se esgota na tomada de decisões, mas envolve ainda o debate 

público e a formação da agenda, ―e nestas duas dimensões a intermediação dos meios de 

comunicação de massa é crucial‖ (Miguel, 2004, p.143). Segundo ele, o problema do acesso à 

mídia é análogo ao problema do acesso aos fóruns decisórios (Miguel, 2004, p.143). 

Além da compreensão sobre as condições para realização efetiva da democracia na 

sociedade brasileira, os jornalistas revelam que o exercício da profissão dentro de uma Casa 

legislativa altera a percepção deles não apenas sobre o jornalismo, mas especialmente sobre o 

funcionamento da política. Sob o aspecto do aprendizado pessoal e do exercício da cidadania, a 

experiência é vista como muito rica, ainda que nem todos acreditem que o fato de trabalhar nas 

mídias legislativas possa representar uma vantagem comparativa em relação aos jornalistas que 

atuam nas mídias privadas.  

Você entende melhor como funcionam as coisas. Eu nunca tive qualquer 

afinidade com política, eu sequer lia o caderno de política, mas a gente aprende 

muito como funciona o país aqui, porque a gente aprende que política não se faz 

só no Plenário. É uma coisa fantástica assistir o trabalho das comissões. Você 

tem uma visão muito menos estereotipada de política e políticos. 

Necessariamente, você se torna mais imparcial. O mundo deixa de ser em preto 

e branco, porque você encontra a razão em diversos lados. É muito mais 

complexo do que a gente vê de fora (depoimento à pesquisadora).  

 

Eu acho que a visão que eu tinha de 18 anos na iniciativa privada e depois de 

alguns anos em assessoria de imprensa no Ministério da Fazenda está se 

completando com o trabalho no Legislativo. Porque a gente tinha uma visão 

parcial, de certa forma até preconceituosa, com relação à necessidade ou não de 

veículos de comunicação para o Congresso (depoimento à pesquisadora). 

 

Eu fiquei anos descendo o cacete na Câmara e no Congresso. Eu tinha a visão de 

jornalista que cobre a Câmara. E para todo o jornalista que cobre o Congresso, a 

Câmara é um animal a ser abatido. Quando você está aqui dentro, você percebe 

algumas nuances e a dificuldade inerente ao trabalho legislativo, que é muito 

grande também. Eu, por exemplo, hoje eu tenho convicção de que é injusto você 

falar que o deputado não trabalha. Quem não trabalha, não se elege, não tem 

jeito, entendeu? E esse outro lado torna um pouco mais rica a avaliação que você 

faz (depoimento à pesquisadora). 

 

O fato é que a estabilidade proporcionada pelo emprego no serviço público no Brasil faz 

com que a opção pela Câmara seja definitiva na vida da maioria dos profissionais. Dos 43 

entrevistados, apenas um deles disse ter dúvidas se fez a melhor escolha ao sair da mídia 

comercial, pois vê que alguns colegas conseguiram mais prestígio profissional nos veículos 

comerciais do que ele alcançou dentro da Câmara. Outro profissional disse ter vontade de 



169 

 

 

experimentar novamente o trabalho em projetos privados, pelo menos durante um período de sua 

vida. Para isso, disse que pensa em pedir uma licença sem vencimentos por alguns anos. 

Apesar das críticas que os próprios profissionais fazem ao trabalho e apesar de muitos 

considerarem a atividade mais ligada à comunicação institucional do que ao jornalismo, a maioria 

dos entrevistados disse gostar de trabalhar na Câmara. Para alguns, a experiência é ainda mais 

valorizada do ponto de vista profissional do que as atividades que exerciam nos veículos 

privados.  

As pessoas podem considerar meio ridículo, meio demagógico, mas eu me 

considero especial por trabalhar num órgão público, trabalhando com 

informação à disposição da população brasileira, informação útil. O que a gente 

dá de informação aqui que a mídia em geral não dá, não é brincadeira. Pena que 

a TV Câmara não chegue com sinal aberto em todos os lugares e que o alcance 

dela seja limitado ainda. (...) Eu estou trabalhando com informação pública em 

primeira mão, uma fonte primária, e entregando em primeira mão direto pro 

cidadão. É como se não tivesse atravessador, é como se você colhesse a fruta lá 

na fazenda e vendesse direto pra dona de casa que vai consumir. Sem 

necessidade do atravessador. É importantíssimo, é vital, quanto mais isso crescer 

melhor. (...) Está se quebrando esse modelo de intermediação dos meios de 

comunicação em geral. E isso está sendo ótimo. Há mil interesses em que isso 

não cresça. Mas está sendo ótimo, porque você está oferecendo pro cidadão uma 

informação a mais, uma informação direta e com detalhes que ele não teria na 

mídia convencional. E eu estou participando disso, que mais eu posso querer? 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Eu gosto muito de trabalhar aqui. Tenho na verdade muito orgulho do trabalho 

daqui. Tenho muito concreto que é uma atividade pública, eu sou uma 

funcionária pública, meu trabalho é pro cidadão brasileiro. Tenho isso muito 

claro na minha cabeça, isso me dá muito orgulho. Tenho muito orgulho de estar 

trabalhando informações que são direcionadas para esse público. A minha 

preocupação diária, sempre penso nisso em primeiro lugar: quem que eu estou 

informando. E que as informações são de extrema importância pra vida deles, 

não é uma futilidade. Todas as informações que a gente publica aqui, elas têm 

um peso muito grande pro cidadão brasileiro. A gente não está falando do 

torcedor de futebol, do cara que vê telenovela... Eu estou trabalhando com o 

povo brasileiro, e isso dá um orgulho enorme. Acho que meu trabalho tem um 

peso muito grande, não consigo ver qual outra função que, como jornalista, eu 

pudesse exercer que me desse tanto orgulho (depoimento à pesquisadora). 

 

Os depoimentos dos profissionais das mídias legislativas revelam uma identidade híbrida, 

que ressalta o profissionalismo jornalístico como prioridade, mas não deixa de analisar 

criticamente as práticas da imprensa comercial e dos próprios veículos da Câmara. Jornalistas, 

sim. Mas de veículos legislativos. 
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4 O PAPEL INSTITUCIONAL DA MÍDIA LEGISLATIVA  

Depois de analisarmos como a prática jornalística dos veículos da Câmara dos Deputados 

mistura referências das culturas Política e Jornalística, neste capítulo o foco é a manifestação da 

Cultura Institucional na produção de informações sobre o Parlamento. Apesar de haver dois 

setores específicos na estrutura da Secom para cuidar do assunto – Coordenação de Divulgação 

Institucional e Coordenação de Relações Públicas –, acreditamos que muitos princípios da 

Comunicação Institucional estejam presentes em boa parte da atividade conduzida pelos 

jornalistas dos veículos. 

Obviamente, como destacamos anteriormente, TV Câmara e Rádio Câmara têm uma 

grade de programação que não é exclusivamente jornalística, apesar dos programas jornalísticos 

ocuparem um espaço central. Nosso objetivo, contudo, não é tratar da programação musical da 

Rádio ou dos programas culturais da tevê. O foco é a produção informativa das emissoras. 

Entretanto, mesmo Jornal e Agência, veículos com foco noticioso bastante acentuado, produzem 

material informativo que não poderia ser classificado como ―notícia‖, dentro dos padrões 

clássicos do jornalismo. Apesar do caráter informativo da maior parte dos produtos dos veículos 

legislativos, nem toda informação produzida por eles é jornalismo. 

Mas que tipo de informação estaria sendo produzida pelos veículos da Câmara, então? Se 

não é produção jornalística, qual o caráter de tal produção informativa? Para explicarmos essas 

questões, vamos mostrar como a Cultura Institucional se mistura às práticas jornalísticas dentro 

de emissoras e veículos de comunicação mantidos pela instituição. De certo modo, é importante 

lembrar que as mídias legislativas desempenham o papel de ―órgãos de comunicação oficiais do 

Poder Legislativo‖, pois divulgam conteúdos necessários à comunicação do Parlamento com a 

sociedade e com as demais instâncias de poder. 

Outro ponto a se destacar é o fato de a  Secom estar inserida no ambiente institucional da 

Câmara dos Deputados, ou seja, ser uma instância da burocracia legislativa. Essa condição 

determina uma série de problemas na atividade jornalística a ser desenvolvida pelos veículos, 

conforme comprovam os depoimentos dos profissionais, e também estrutura uma série de 

relações entre jornalistas e gestores, em sua maioria servidores de carreira do Legislativo Federal. 

Vejamos como ocorrem na prática tais condicionamentos. 
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4.1 A mídia como porta-voz  

Nos capítulos anteriores tratamos das relações entre jornalistas e deputados, das 

hierarquias internas às redações nos quatro veículos mantidos pela Câmara dos Deputados e de 

questões relacionadas às rotinas dos profissionais da Câmara. Agora vamos observar, com mais 

atenção, as relações entre os jornalistas do Legislativo e os demais servidores da Câmara dos 

Deputados. Antes disso, porém, é importante mencionar um papel central que as mídias 

legislativas cumprem na estruturação comunicativa do Parlamento: o papel de porta-vozes da 

instituição, ou seja, veículos comprometidos em veicular a versão oficial dos fatos.  

Já sabemos que a mídia, em geral, serve para a comunicação entre os diferentes ramos da 

burocracia estatal e cumpre diversas funções governamentais, conforme ressaltam Arnold (2004) 

e Cook (2005). E como também destaca Downing, sobre a mídia comercial nos Estados Unidos: 

A mídia – notadamente o New York Times e o Washington Post, mas também 

revistas semanais e mensais – é, portanto, o mecanismo pelo qual os 

funcionários normalmente tentarão se comunicar uns com os outros. Esta 

comunicação é frequentemente antagônica, talvez porque representa uma 

tentativa de prolongar a batalha e levá-la para fora do departamento ou órgão por 

aqueles que a perderam, ou talvez tentar sufocar uma nova iniciativa ao divulgá-

la antes que tenha obtido o apoio necessário para ter êxito
58

 (Downing, 1986, p. 

158). 

 

O cumprimento dessas funções é ainda mais acentuado entre as mídias legislativas. Ao 

realizarem a função de porta-vozes da instituição, os veículos da Câmara justificam sua 

existência não apenas para os deputados, mas também perante a sociedade, pois servem para a 

comunicação do Parlamento com ela. Desse modo, toda informação veiculada pelas mídias 

legislativas carrega o peso de ser oficial. Essa ―oficialidade‖ confere credibilidade às 

informações, por sua suposta correção. Neste caso, as demais mídias podem veicular os dados 

divulgados nos veículos da Casa como ―corretos‖ ou, pelo menos, ―oficiais‖, e isso exige dos 

veículos da Câmara um cuidado extra com a exatidão do que será veiculado. Como ressalta um 

gestor. 

                                                 

58 Tradução livre da autora para: ―The media – notably the New York Times and the Washington Post, but also weekly and 

monthly magazines – are therefore the mechanisms by which civil servants will often try to communicate to each other. This 

communication is frequently adversarial, perhaps representing an attempt to prolong a battle by extending it outside the 

department in which one side has lost, or perhaps an endeavour to stifle a new initiative by disclosing it before the necessary 

coalition has formed to launch it successfully‖. 
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A gente tem que tomar um cuidado aqui com a questão de exatidão, porque 

queira ou não queira, a gente acaba funcionando lá fora, as pessoas naturalmente 

acreditam que essa informação é uma informação oficial. Não é tudo o que ela 

vai encontrar na página, na tramitação do projeto, por exemplo, mas saiu da 

gente, ele escutou pela gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que 

ser fidedigno, tem que tomar muito cuidado para não falar coisa errada 

(depoimento à pesquisadora). 

 

É interessante lembrar que o emissor institucional tem reconhecimento e lugar específicos 

ao falar. Entretanto, para ter credibilidade em seu discurso, aquele que fala tem uma série de 

características avaliadas:  

a) legitimidade: outorga para se manifestar em nome de outros; 

b) representatividade: delegação para se manifestar e agir por eleição ou designação;  

c) autoridade: identificação entre tema e capacidade de abordá-lo; 

d) autonomia: liberdade para dizer e independência em relação a implicados e 

implicações;  

e) compromisso: relação direta entre dizer e fazer (Weber, 2007, p.32). 

Essas características fazem parte da avaliação do discurso das mídias legislativas por seus 

públicos e podem levar os cidadãos a atribuírem maior ou menor credibilidade aos seus 

conteúdos. Por terem esse caráter oficial, muitas vezes as mídias legislativas são vistas como 

―interessadas‖ nos processos que noticiam, isto é, apresentam a versão mais agradável às próprias 

fontes, por constituírem um meio de comunicação dessas fontes com a sociedade e com os 

demais atores sociais
59

. Dessa forma, ainda que apresentem legitimidade, representatividade, 

autoridade e compromisso, as mídias da Câmara não são vistas como autônomas em relação aos 

atores políticos. Por isso, perdem a credibilidade jornalística de atividade independente e 

desinteressada, no sentido tradicional que identifica a mídia como o ―Quarto Poder‖, ou seja, um 

poder independente dos demais. 

Na conceituação de Gomes (2004), os veículos de comunicação empregados por grupos 

sociais, Estado ou um dos seus poderes deixam de funcionar conforme a indústria da 

comunicação para gerar o capital específico que interessa ao grupo de que são órgãos (Gomes, 

                                                 

59 Como lembra Neveu, a maior distância das fontes é um dos aspectos que garante maior autonomia para os jornalistas, 

impedindo a ―permeabilidade das redações aos discursos institucionais‖ (2006, p.73). Obviamente, o autor faz referência aos 

veículos comerciais, mas chamamos a atenção do leitor para o fato de que tal independência é impossível nos veículos 

legislativos, posto que são veículos institucionais por definição. 
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2004, p.58). Segundo o autor, os fins podem não ser lucrativos no sentido monetário, mas tais 

mídias são criadas para proporcionar os benefícios da propaganda, educação, proselitismo, 

arregimentação ou formação que disseminam (2004, p.59). São, portanto, veículos de atuação 

política. 

Sob o viés da teoria clássica do Jornalismo e na visão de Gomes, faz todo o sentido 

denominar essas mídias como ―veículos chapa-branca‖, por serem elas as responsáveis pela 

divulgação de versões oficiais da instituição sobre os fatos que ocorrem dentro dela. Assim, cabe 

aos veículos legislativos dar voz aos parlamentares e veicular suas opiniões, bem como informar 

a sociedade sobre as etapas do processo legislativo e dar transparência aos debates que são 

travados no espaço parlamentar. 

Por paradoxal que possa parecer, ao mesmo tempo em que perdem credibilidade como 

veículos jornalísticos, as mídias legislativas ganham credibilidade como fontes de informação 

institucional, exatamente pela identificação das características mencionadas acima. Isso ocorre 

porque, em princípio, as atividades de jornalismo e de comunicação institucional, ou relações 

públicas, apresentam lados opostos da atividade comunicativa. Ainda que ambas tenham 

compromisso com a verdade, segundo os códigos de ética adotados pelos profissionais, as 

relações públicas se posicionam do lado do emissor, isto é, caracterizam uma atividade 

estratégica para que o emissor atinja seus públicos específicos. Já o jornalismo, pelo menos no 

discurso oficial da profissão, teria o seu foco no interesse público, ou seja, nos atores sociais aos 

quais se destina a comunicação institucional
60

. 

 A discussão levantada nos capítulos anteriores sobre a objetividade jornalística e o papel 

da mídia nas modernas sociedades, contudo, aponta para uma compreensão mais ampla do 

jornalismo. Apesar de seu discurso profissional baseado no interesse público, a atividade 

jornalística serve também para que atores políticos e governamentais comuniquem-se uns com os 

outros, barganhem, adquiram visibilidade e atuem na política por meio do poder simbólico. Isso 

significa que a atividade pode ser utilizada com intenções persuasivas, ainda que os profissionais 

não admitam isso. É inegável que, independentemente do que querem, os jornalistas contribuem 

                                                 

60 Gomes ressalta que a imprensa não é um sistema à parte, mas um dos componentes do universo político. Surgindo como 

imprensa de opinião, a mídia foi usada pela burguesia para defender seus interesses dentro da esfera pública, isto é, surge ―hostil à 

esfera reservada da política e polêmica contra o Estado aristocrático‖ (Gomes, 2004, p.46), o que deixa de ter sentido quando a 

burguesia assume o poder estatal. 
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para a construção pública de representações e, por isso mesmo, influenciam a imagem de atores 

sociais, grupos e instituições.  

Além disso, autores como Neveu (2006) apontam para uma realidade social em que as 

lógicas econômicas questionam a independência jornalística das redações comerciais, 

aproximando o jornalismo da publicidade e reduzindo sua autonomia enquanto campo social. 

Apesar dos limites e garantias legais que a profissão conquistou contra o poder político, há em 

curso uma rediscussão dos modelos profissionais do campo jornalístico, por conta de 

transformações no funcionamento das próprias indústrias da informação. 

Em relação à imagem das instituições, é interessante lembrar que a falta de credibilidade 

do Poder Legislativo prejudica o regime democrático, uma vez que o Parlamento é o órgão estatal 

responsável pela representação das minorias no Estado, pela expressão das opiniões existentes na 

sociedade e pela fiscalização do governo, especialmente do orçamento
61

. Uma instituição como o 

Parlamento, portanto, precisa ter a confiança dos cidadãos para assegurar a estabilidade de uma 

democracia, como ressalta Weber.  

Os parlamentos modernos são, em primeiro lugar, representações daqueles que 

são dominados pelos meios da burocracia. Certo mínimo de aprovação íntima – 

pelo menos por parte das camadas socialmente importantes – é condição prévia 

da duração de toda dominação, mesmo da mais bem organizada. Os parlamentos 

são hoje o meio para manifestar externamente este mínimo de aprovação 

(Weber, 1999b, p.560 – grifo no original). 

 

Tanto o jornalismo quanto a comunicação institucional podem servir para ampliar a 

compreensão do público sobre o Parlamento e melhorar sua imagem perante a sociedade. 

Entretanto, como atividades profissionais diferentes, cada especialidade comunicativa dará sua 

contribuição. A comunicação institucional é essencial em qualquer instituição, exatamente porque 

determina os canais de comunicação que serão estabelecidos com os públicos. As estratégias de 

comunicação institucional, por exemplo, servem para determinar as ferramentas de interatividade 

que serão utilizadas, com que finalidades e para quais públicos, com vistas a promover o contato 

da instituição com o cidadão. 

                                                 

61 Os argumentos apresentados neste item já foram desenvolvidos em trabalhos anteriores, como: BERNARDES, C. B; BARROS, 

A. T. Jornalismo no Parlamento Brasileiro: Sistema perito para ampliar a confiança na democracia? In: IV Jornadas 

Internacionais de Jornalismo, 2009, Porto. Actas das IV Jornadas Internacionais de Jornalismo - Os jovens e a renovação do 

jornalismo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2009. P. 303-332. 

http://lattes.cnpq.br/9954464327884265
http://lattes.cnpq.br/9954464327884265
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Estrategicamente, o conhecimento dos públicos aos quais se destina é essencial para a 

sobrevivência de qualquer instituição, seja pública ou privada. O estabelecimento de canais de 

comunicação com esses públicos é, portanto, fundamental. Mas a comunicação institucional 

também é essencial para divulgação do conhecimento sobre a instituição e para que o cidadão 

tenha canais de acesso aos que comandam as suas decisões. Dessa forma, melhorias nos 

processos e mudanças de procedimentos podem ser realizadas com base nas opiniões dos 

usuários dos serviços da entidade ou órgão. 

Em uma instituição do Estado, como o Parlamento, a comunicação institucional assume 

um caráter ainda mais público e amplo, pois o interesse primeiro da instituição é a continuidade 

da prestação do serviço ao cidadão. Segundo Pierre Zèmor, uma das finalidades principais da 

comunicação pública, isto é, aquela feita pelas instituições públicas, é exatamente o 

esclarecimento da população sobre o funcionamento institucional, dos valores e funções das 

diferentes instituições e sobre os debates dos projetos de mudança institucional e de políticas 

públicas (Zèmor, 1995). A partilha de informações de utilidade pública, portanto, é um dos 

objetivos centrais da comunicação pública (Zèmor, 1995).  

Porém, é preciso esclarecer que, apesar de fundamental para a cidadania, a comunicação 

institucional de um órgão como a Câmara dos Deputados não se confunde com o jornalismo. De 

fato, ela abrange várias outras estratégias além do jornalismo, tais como campanhas publicitárias, 

ferramentas de contato direto com o cidadão, canais interativos. Apesar de também ter como 

objetivo a divulgação de informação sobre o funcionamento da instituição, as duas formas de 

comunicação são diferentes, comportam atividades específicas e objetivos igualmente distintos. 

A diferença aparece nas próprias opiniões dos profissionais sobre sua atividade. Durante a 

elaboração do Planejamento Estratégico da Secom para o período de 2008 a 2010, 44 

profissionais entrevistados dividiram as opiniões sobre o setor que deveria ser privilegiado nas 

ações do órgão para os próximos anos. Enquanto os jornalistas defendiam um conceito de 

comunicação pública e maior autonomia para os veículos jornalísticos mantidos pela instituição, 

profissionais de relações públicas e diretores de outras áreas da Casa defendiam a prioridade para 

a comunicação institucional e estratégias de integração entre os veículos e demais setores. No 

segundo caso, uma defesa da comunicação como uma ferramenta da instituição para chegar aos 

seus públicos e melhorar sua imagem junto a eles. 
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Para os defensores da comunicação institucional, a política deve ter primazia no processo, 

com vistas à melhoria da imagem da instituição, maior espaço para os deputados nas estratégias 

de comunicação e trabalho conjunto dos profissionais da Secom com as demais áreas técnicas da 

Câmara. Já os defensores da comunicação pública esperam maior autonomia do setor de 

comunicação em relação aos demais órgãos da Câmara, especialmente dos veículos jornalísticos 

mantidos pela Secom, além de maior compromisso com a transparência, a isenção e a prestação 

de serviços de informação fidedigna para o cidadão, mesmo quando a situação é desfavorável à 

instituição ou a determinados parlamentares.  

A necessidade de autonomia em relação às demandas institucionais, principalmente na 

definição das pautas dos veículos, é recorrente entre os jornalistas, como mencionamos 

anteriormente, apesar de muitos deles reconhecerem a importância das ferramentas de 

comunicação institucional para a Câmara. Mas o que os depoimentos mostram é que falta clareza 

sobre a classificação da própria atividade como jornalismo ou comunicação institucional por parte 

das equipes que trabalham nas áreas estratégicas de divulgação da instituição, provavelmente 

porque os próprios jornalistas identificam os aspectos híbridos da atividade. Entre os profissionais 

da Agência Câmara, por exemplo, é possível encontrar opiniões divergentes sobre suas tarefas. 

Enquanto alguns classificaram a prática do veículo como serviço público, uns definiram como 

―comunicação institucional‖ e outros como ―jornalismo‖
62

.  

A polêmica transparece até mesmo na discussão de normas para a atividade, feita por um 

grupo de trabalho durante os anos de 2008 e 2009. A ideia era aprovar uma regulamentação para a 

prática dos profissionais de comunicação da Câmara. No esboço de projeto, um artigo do Código 

de Conduta dos profissionais de Relações Públicas foi incluído. Isso faria sentido se todos os 

profissionais da Secom tivessem essa especialidade. Entretanto, a determinação de que ―o 

servidor da Secom guardará sigilo das ações que lhe forem confiadas em razão de seu ofício e não 

poderá ser obrigado à revelação de assuntos que possam ser lesivos à Câmara dos Deputados ou 

ferir a sua lealdade para com ela em funções que venha a exercer posteriormente‖ pode 

inviabilizar qualquer cobertura de escândalos ou denúncias contra um deputado ou grupo de 

parlamentares, por exemplo.  

                                                 

62 Para mais detalhes, ver: BERNARDES, Cristiane Brum. O conceito de jornalismo público nos veículos da Câmara dos 

Deputados. Revista PJ:Br (São Paulo), v. 10, p. 10, 2008. 
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Isso pode ser uma postura ética adequada para um assessor de imprensa, mas não pode ser 

seguida por um jornalista que pretenda fazer uma matéria puramente informativa sobre fatos que 

ocorrem dentro da instituição. Como admite um profissional de um dos veículos, ―tem esse 

dilema, do quanto a gente também tem que preservar essa instituição‖. Ou como ressalta um 

profissional da TV Câmara sobre sua própria opinião, favorável a noticiar qualquer fato: ―é uma 

visão de jornalista‖. Segundo ele, tal visão ―é a da transparência, da informação ao público 

desagrade a quem desagradar‖. E continua: 

Os jornalistas que estão aqui são concursados exatamente para poder cumprir o 

papel estatal, de Estado da tevê, e não um papel de governo, ou seja, de situação. 

A gente não pode ficar preso aos desejos de quem estiver ocupando a Mesa 

Diretora da Câmara, por exemplo, e sim a gente tem que pensar sempre na 

sociedade (depoimento à pesquisadora). 

 

A tensão entre a cultura profissional jornalística e a cultura institucional não é privilégio 

da mídia legislativa, ainda que tenha um componente mais agudo no caso de veículos mantidos 

pelo Parlamento. Em sua análise do início das transmissões por rádio das sessões do Parlamento 

britânico, Blumler e Gurevitch (1986) ressaltam que havia um conflito entre atitudes profissionais 

e extraprofissionais dos jornalistas da mídia pública e privada que cobriam o Legislativo. Ao 

mesmo tempo em que era visto como uma fonte de material noticioso, o Parlamento recebia um 

tratamento diferenciado, especialmente dos correspondentes que trabalhavam diretamente na 

cobertura legislativa, por ter um valor simbólico no sistema político (Blumler e Gurevitch, 1986, 

p.74). Por isso, muitos jornalistas, inclusive dos jornais e emissoras comerciais, incorporavam 

alguns dos valores dos próprios servidores públicos e parlamentares, ao perceberem o Legislativo 

como ―autoridade soberana‖ (1986, p.77), uma visão que seria mais adequada a um assessor de 

imprensa do que a um repórter preocupado com os valores profissionais da objetividade. 

O fato de a cobertura se ater aos fatos institucionais da Câmara também provoca 

divergências entre os profissionais. Para alguns, torna a atividade repetitiva, burocrática, 

relatorial e excessivamente institucional, enquanto outros acreditam que o critério editorial 

restrito aos eventos internos garante a isenção e a pluralidade da cobertura. Para alguns, a 

principal diferença em relação aos veículos comerciais é ―a preocupação com a correção e a 

credibilidade‖, exatamente por ser um veículo oficial de um Poder. O caso da Agência talvez seja 

exemplar dessa confusão, uma vez que as informações de caráter jornalístico aparecem 

misturadas a dados institucionais, até mesmo pela caracterização da Agência como uma das 
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páginas do Portal da Câmara. O internauta pode pular, portanto, de uma notícia sobre a aprovação 

de um projeto diretamente para o discurso do deputado e para o texto original da proposta, que 

não são, obviamente, textos jornalísticos. 

A mistura entre os gêneros jornalísticos da notícia, da entrevista e da reportagem e outros 

tipos de produção informativa, especialmente as íntegras de propostas e discursos, acaba por criar 

um veículo híbrido, composto por informações legislativas, sejam aquelas obtidas de forma 

jornalística, sejam aquelas disponibilizadas dentro do próprio processo legislativo. Mais que a 

televisão ou o rádio, a internet parece ser o veículo mais ―confuso‖, neste aspecto, por incluir 

tanto o jornalismo quanto estratégias claras de comunicação institucional no mesmo suporte. 

Essa tendência à hibridação dos gêneros na produção midiática já foi tratada por vários 

autores
63

. Ao falar da comunicação pública, Maria Helena Weber identifica uma mistura entre 

informação institucional e jornalística cada vez maior na indústria de mídia, uma vez que os 

próprios critérios de noticiabilidade são agendados por interesses políticos e econômicos, de 

consumo da informação (2007, p.29-30). Se isso ocorre na mídia comercial, não é de espantar 

que aconteça também nas mídias legislativas, cujo caráter híbrido é ainda mais flagrante. 

Conforme a autora, há um tensionamento entre diferentes modalidades comunicativas 

(informativa, persuasiva e institucional) nos aparatos de comunicação criados por atores e 

instituições da política (Weber, 2007, p.30). 

E mais um ponto que contribui para a mistura é o fato de que boa parte desse material 

informativo é produzida pela equipe de jornalistas, mesmo quando não constituem matérias 

jornalísticas. É o caso dos textos feitos a partir dos projetos. Apesar de sua escrita remeter ao 

jornalismo, na maioria das vezes esse material não passa de uma transcrição do projeto para uma 

                                                 

63 A criação baseada em gêneros é uma característica bastante forte da produção cultural massiva, em que os artigos são 

fabricados a partir de modelos preexistentes, seguindo normas e padrões de produção já consagrados pelos consumidores para que 

não haja risco de um investimento não dar retorno financeiro. Os bens culturais precisam, assim, estar adequados aos estereótipos 

fundamentados nos gêneros. Embora presentes na literatura desde os gregos (lírica, epopéia, drama), os gêneros sofrem uma 

reciclagem e transformam-se no momento em que se difundem nas diversas manifestações culturais da indústria cultural. Mais 

que estratégia de comunicação, função primordial na literatura clássica, por exemplo, os gêneros passam a determinar a base da 

produção das formas simbólicas, servindo aos produtores como estratégia de conquista do público. Estabelecendo estereótipos 

para os produtores, o gênero condiciona as expectativas das audiências e estipula os critérios que cada produto deve cumprir para 

enquadrar-se nos moldes pré-determinados de cada gênero (Wolf, 1995; Jones, 1995). Desta maneira, o gênero apresenta um 

aspecto específico, como uma ―chave‖, que o identifica, uma espécie de característica central, comum a todos os programas 

(Martín-Barbero, 1987; Laseur, 1997). Porém, as contradições e as oposições verificadas no contexto social estão dentro dos 

gêneros, uma vez que estes são categorias históricas, sujeitas às tensões que a cultura como um todo sofre. Por isso, os gêneros 

não são estáticos, mas mudam ao longo do tempo. Dessa forma, a hibridização é uma tendência visível de produções midiáticas 

baseadas em gêneros, por exemplo as que misturam realidade e ficção, como os reality shows, ou entretenimento e informação, 

como os documentários. 
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linguagem mais coloquial e, portanto, mais acessível aos leitores do que o linguajar jurídico. Não 

há apuração ou atividade de coleta de informações, mas uma reescrita de um material jurídico em 

termos jornalísticos, ainda que essa reescrita organize as informações em uma edição jornalística, 

ou seja, contenha algo que chama a atenção do leitor e um pequeno resumo das informações 

principais do projeto. Em suma, é feita uma edição jornalística sobre um material informativo de 

outra origem. 

A Rádio Câmara e a TV Câmara também apresentam uma mistura de gêneros textuais em 

suas grades de programação, com destaque para programas musicais na rádio e programas de 

caráter cultural na tevê, tais como curta-metragens e programas musicais. Apesar disso, parece 

mais fácil fazer a separação entre a programação institucional e os programas jornalísticos nas 

duas emissoras do que na Agência Câmara, uma vez que o veículo não oferece espaço para o 

entretenimento ou a cultura, tendo um foco especificamente informativo. 

Obviamente, não há como fazer uma classificação tão rígida da programação das 

emissoras, separando completamente os produtos jornalísticos dos institucionais. Como já 

mencionamos, a produção jornalística poderá ter grande influência sobre a imagem da instituição, 

assim como as produções institucionais poderão ter um caráter informativo. Do mesmo modo, 

ainda que a simples redação jornalística de um texto legislativo não possa caracterizar prática 

jornalística por completo, não deixa de ser uma forma de ―edição jornalística‖ de um material de 

caráter altamente informativo, ainda que escrito com o objetivo de propor alterações na 

legislação.  

 

4.2 Os públicos da mídia legislativa 

A comunicação institucional da Câmara dos Deputados tem uma gama variada de 

públicos, que vão desde os próprios servidores e parlamentares – público interno – até visitantes, 

participantes de seminários e audiências públicas, autoridades de outros poderes e o cidadão 

brasileiro, em geral. Para atingir esses diferentes públicos e levar a eles informações úteis e 

recolher dados que são importantes para a instituição, diferentes canais e estratégias são usados. 

Materiais impressos, cartazes, eventos, vídeos históricos, ferramentas de comunicação interativa 

como o Fale Conosco ou Fale com o Deputado, Central de Atendimento ao Cidadão, visitas 
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guiadas e discursos parlamentares são algumas das formas de comunicação entre a Câmara e a 

sociedade brasileira. 

Contudo, os canais de comunicação mais abrangentes e complexos de que a Câmara 

dispõe são as mídias legislativas. TV, rádio, jornal e agência de notícias são as formas mais 

diretas de divulgar informações relevantes sobre a instituição para o maior número de pessoas 

possível. Cada um desses veículos, obviamente, tem um potencial específico. Conforme a 

definição do Manual de Redação da Secom, as emissoras de rádio e televisão dirigem-se 

diretamente ao cidadão, enquanto jornal e agência têm como público-alvo outros órgãos de 

imprensa (Malavazi, 2004, p.20).  

Por esse alcance diferenciado, para muitos jornalistas da Casa, TV Câmara e Agência 

Câmara são os veículos realmente úteis, porque têm abrangência nacional e podem ser usados 

pelo cidadão comum. Veiculada na TV por assinatura em todo o País e em UHF no Distrito 

Federal, a TV Câmara iniciou em abril de 2010 a transmissão digital em sinal aberto em São 

Paulo. A expectativa é que o sinal digital possa chegar a todos os brasileiros dentro de alguns 

anos, especialmente aos cidadãos interessados em política.  

Os cálculos que fazem aí é que antena parabólica atinge basicamente de 15% a 

20% do total de domicílios. A TV aberta está em 97%, 98% de domicílios. E a 

TV a cabo é 5%, 8%, alguma coisa por aí. Então, eu acho que a nossa audiência 

em potencial vai saltar de 8% dos domicílios, e aí nós vamos sair de uma 

audiência em potencial de 14 milhões para 90 milhões. Quando você entrar 

nesse sinal digital, você vai estar em igualdade com todos os demais canais. O 

sujeito vai passando e estamos todos ali no mesmo barco. Você dá opção ao 

cidadão de ver ou não ver. Hoje ele não tem essa opção. Então, o nosso público 

em potencial, o público que a gente vai atingir, vai multiplicar por dez. A nossa 

chance de ter um aumento de audiência, melhoria do nosso alcance, a nossa 

chance é real (depoimento à pesquisadora). 

 

A Agência, por sua vez, pode ser acessada de qualquer lugar do mundo, mas o uso da 

internet no Brasil é um limitador de seu alcance. Por ter o suporte digital, a Agência tem a 

vantagem de constituir a memória da Câmara, podendo exibir conteúdos que revelam a história 

do processo legislativo, com um caráter informativo inigualável pelos outros veículos. 

Exatamente por fazer uso da mídia digital, que permite ao público escolher os conteúdos que 

pretende acessar, a Agência é o veículo com o caráter mais informativo de todos da Câmara. 

Como observam os profissionais. 

A Agência Câmara, que é o veículo da internet, é voltada para fora realmente. 

Mas ela também mantém uma linha de total imparcialidade, tenta sempre 
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imprimir uma sensação de imparcialidade, de isenção total, o assunto é bem 

neutro, a cobertura é bem neutra. Coisa que não daria para a gente fazer em 

rádio e televisão, senão a gente não teria audiência. Porque você precisa chamar 

a atenção do espectador em rádio e televisão, né? Não é que nem o leitor que vai 

lá e se predispõe a ler aquilo que está ali (depoimento à pesquisadora). 

 

A gente até fez essa distinção uma vez, a distinção de veículo de demanda e 

veículo de oferta. Quem entra na Agência Câmara é quem está buscando uma 

informação específica do seu nicho, não é uma pessoa que está navegando na 

internet e de repente caiu aqui. Ninguém cai aqui de repente. Na Rádio Câmara, 

não. Você cai na Rádio Câmara por que está passando uma música legal e aí de 

repente entra o noticiário. Ou você está zapeando a TV, cai na TV Câmara num 

documentário, ou até em uma entrevista legal, e você fica. Mas na Agência 

Câmara, não. Ninguém cai aqui por acaso. Então quem entra costuma ser um 

público muito mais crítico e muito mais exigente (depoimento à pesquisadora). 

 

A Agência Câmara conta ainda com um produto específico, o Boletim Diário com as 

principais notícias do dia, enviado no final da tarde a todos os assinantes que entraram no site e se 

cadastraram para receber a publicação. O internauta recebe as informações em seu e-mail e 

escolhe os temas sobre os quais tem interesse em receber informações da Câmara. Em um 

levantamento realizado pela equipe em novembro de 2009, o assunto que recebia maior atenção, 

com 32.829 assinantes cadastrados era Direito e Justiça. Em segundo lugar, Defesa do 

Consumidor, com 28.290 cadastros. Entre os 29 temas disponíveis
64

, o que tinha menos 

interessados era o tema das Minorias, com 14.625 assinantes. Geralmente, recebem o boletim 

pessoas físicas ligadas a organizações da sociedade civil, como ONGs, sindicatos, associações 

profissionais, etc.  

A Rádio Câmara também exibe um alto potencial informativo, entretanto, o alcance de 

sua transmissão em Frequência Modulada (FM) é restrito ao Distrito Federal. A estratégia 

encontrada para ampliar o público foi disponibilizar os conteúdos produzidos pela equipe para 

emissoras parceiras em todo o Brasil. Dessa forma, indiretamente, a Rádio Câmara também 

atinge todo o território nacional. Em relação ao conteúdo não-informativo, a emissora optou por 

divulgar a música brasileira, popular ou erudita, definindo um nicho de público bastante 

                                                 

64 Os temas disponíveis no Boletim da Agência Câmara por ordem de acessos são: Direito e Justiça; Defesa do Consumidor; 

Previdência; Política; Trabalho; Direitos Humanos; Tributação; Administração e Finanças Públicas; Economia; Meio Ambiente; 

Educação; Segurança Pública; Saúde; Família; Ciência e Tecnologia; Segurança Nacional; Cultura; Assistência Social; 

Desenvolvimento Urbano e Regional; Comunicação; Transportes e Trânsito; Comércio; Relações Exteriores; Indústria; Energia; 

Turismo; Agropecuária; Esportes; e Minorias. 
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específico em Brasília. Apesar da estratégia de divulgação dos conteúdos, os jornalistas se 

ressentem com o alcance limitado da Rádio. 

A Rádio Câmara tem uma situação ingrata, eu acho. Porque ela só é veiculada 

aqui em Brasília. O alcance dela é limitado a Brasília e, por isso, muitos 

deputados parece que nem sabem que tem a Rádio Câmara aqui e imagino que 

isso crie alguns constrangimentos. Mas eu vejo que o pessoal da rádio, pelo 

menos os repórteres, os editores, os produtores, eles se esforçam para fazer um 

produto de jornalismo interessante (depoimento à pesquisadora). 

 

A rádio tem uma função diferente, porque a emissora rádio está só em Brasília, 

mas eles trabalham muito com parcerias para que os programas, 

individualmente, sejam distribuídos em todo o Brasil. O que é uma estratégia 

muito interessante, de você não depender só de ter emissoras para poder veicular 

isso. Você faz parcerias e vai multiplicando esse noticiário pelo país inteiro. É 

uma forma muito interessante de fazer. No caso da Agência, você tem a 

limitação de internet, a gente ainda tem uma porcentagem muito pequena do 

Brasil ligada na internet (depoimento à pesquisadora). 

 

O problema do alcance parece ser agudo para os jornalistas, uma vez que estão restritos ao 

Distrito Federal. Muitos defendem que a emissora tenha alcance nacional, possivelmente com 

retransmissoras nos outros estados ou por meio de satélite, como algumas rádios comerciais já 

fazem. 

Para que a Rádio Câmara pudesse realmente cumprir, digamos assim, 

completamente a sua função, o ideal é que ela fosse mesmo uma rádio de caráter 

nacional. Mas não acredito que isso ocorra tão cedo. E nesse ponto do alcance, 

eu acho que deixa muito a desejar (depoimento à pesquisadora). 

 

Eu não consigo justificar a existência de uma estrutura de rádio como essa para 

transmitir só para Brasília. Se eu fosse presidente da Casa, ou eu botava essa 

rádio no Brasil inteiro ou eu fechava a rádio. Eu não consigo entender você ter 

uma estrutura desse tamanho, por mais que tenha uma radioagência, sem que 

você possa escutar a rádio em qualquer lugar, como é a tevê. Se você for ver, é 

muito caro. É muito caro (depoimento à pesquisadora). 

 

A estratégia de parcerias com rádios do interior do País parece ser uma solução de 

divulgação do material apoiada pela maioria dos profissionais, como revelam muitos 

depoimentos, ainda que nem todos consigam ver uma real eficácia da estratégia para ampliação 

do alcance da emissora. 

Alguns produtos que a rádio oferece para as emissoras parceiras, as emissoras 

parceiras não dão o crédito. Tudo bem, a informação está chegando, mas eu acho 

que a Rádio padece do que eu chamaria de uma certa invisibilidade. Mesmo as 

pessoas de Brasília, eu não sinto que é um veículo que tenha prestígio, que as 
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pessoas saibam que existe uma Rádio Câmara do ponto de vista jornalístico, 

entendeu? (depoimento à pesquisadora).  

 

De alguma forma, chega. Por exemplo: já viram matérias minhas em Uberlândia, 

em Maceió, porque uma rádio decidiu colocar a matéria. Puxou da internet e 

colocou, mas não existe nenhum controle sobre isso. Qual a efetividade? 

Ninguém sabe quais matérias estão chegando, com que regularidade essas 

matérias estão indo ao ar (depoimento à pesquisadora). 

 

Muitas rádios do interior não têm condição de manter uma estrutura aqui em 

Brasília, então elas se beneficiam bastante dessa possibilidade de copiar matérias 

completas sobre o que interessa. Então, as rádios parceiras se beneficiam disso, 

não precisam, por exemplo, comprar esse material de alguma agência comercial. 

(...) Eu acho que a Rádio não devia se preocupar em ter rádios em todo o país, 

como a Rádio Senado vem fazendo. Acho que o foco na Internet já está de bom 

tamanho, por que a Internet é que vai ser o futuro disso aí mesmo (depoimento à 

pesquisadora).  

 

É importante ressaltar que o trabalho da Rádio ao qual os jornalistas se referem não inclui 

o material produzido para a Voz do Brasil. Por funcionar separadamente da redação do veículo e 

com equipe própria, o programa é quase um órgão à parte dentro da Rádio. Um dos profissionais 

envolvidos na produção do programa mostra que a realidade, em termos de abrangência, é bem 

diferente. 

Eu comecei a mensurar a importância do trabalho com os telefonemas que a 

‗Voz do Brasil‘ sempre recebe. Eu já recebi telefonemas de todas as regiões do 

Brasil e de diversos estados do Brasil. Ou pedindo mais informações sobre 

determinado assunto que a ‗Voz do Brasil‘ tratou, ou parabenizando, ou 

criticando. Já recebi inclusive telefonemas de pessoas sugerindo pautas. E o fato 

pitoresco dentro disso, quando eu percebi a dimensão da ‗Voz do Brasil‘, foi 

quando uma prima catarinense com quem eu não tinha contato há, sei lá, pelo 

menos uns dez, onze anos, ligou um dia, achou o meu telefone, ligou dizendo 

que ficou emocionada ao ouvir o sobrenome dela na ‗Voz do Brasil‘ numa 

matéria que eu fiz. Então, eu considero que a ‗Voz do Brasil‘ tem sim uma 

importância muito grande. Ela atinge muita gente, muita gente que tem outras 

poucas fontes de informação (depoimento à pesquisadora). 

 

Um dos gestores da Rádio Câmara concorda com a preocupação sobre o alcance limitado 

das emissoras, mas acredita que a estratégia de fornecer material via internet para outras rádios é 

a mais acertada, do ponto de vista logístico, econômico e sob a perspectiva dos resultados. Ao 

afirmar que a Rádio Câmara deve ser um ―dos maiores provedores de conteúdo de rádio‖ no 

Brasil, ele destaca que o custo de instalação de emissoras por todo o País seria inviável para a 

instituição, além de não representar uma vantagem competitiva. 
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Fisicamente, seria um investimento muito alto com um resultado que, na minha 

avaliação, seria pífio. Especialmente porque você tem um conceito de Câmara 

dos Deputados ruim. Rádio Câmara e Rádio Senado cada vez que houver uma 

denúncia, alguém vai dizer: ah, essa rádio de ladrões. Pronto. É o anti-

marketing. Agora, se você vende o seu produto e entra no perfil de uma outra 

emissora, você está trabalhando com a credibilidade que aquela emissora já tem, 

o público que ela já conquistou. Como a gente já tem aqui: cinco parceiras em 

Maceió, por exemplo. São rádios que aproveitam produtos diferentes da Rádio 

Câmara e colocam na programação deles. Quando é que vou poder sonhar em ter 

audiência de cinco emissoras em Maceió? Nunca, provavelmente nunca. Como 

você tem uma legislação que não te obriga a ter programação local, eu vou 

continuar falando de Brasília para o Brasil e o mundo. Então, como eu não vou 

segmentar a minha própria programação para atender a públicos diferentes, 

locais, eu vou estar com a produção toda centralizada aqui, porque é mais barato 

do que montar uma rádio lá, de novo. E aí só vou transmitir. Eu acho que a gente 

tinha que ser muito mais provedor de conteúdo do que uma emissora física lá. 

Tem gente que discorda de mim porque aí entra a questão política. Acham que 

se a gente tiver uma emissora lá vamos ser mais poderosos. É um poder com 

muito gasto de dinheiro e muito pouco resultado. Ia ser muito decepcionante 

você ter uma rádio que não é ouvida (depoimento à pesquisadora). 

 

Para o gestor, mais que estratégia de divulgação da programação, a radioagência auxilia 

na imagem pública da emissora e da própria Câmara dos Deputados.  

O camarada importa o nosso material, coloca até eventualmente um anunciante 

se ele quiser, eu não tenho porque impedi-lo de fazer isso. Eu dou um conteúdo 

que eu acho que é de qualidade, pra que ele arrume um anunciante e se torne 

usuário disso. E você cria uma fidelidade de dois lados: primeiro, a gente passa a 

abastecer esse cara, porque ele arrumou um anunciante; e a gente estende o 

nosso sinal além do que seria um gasto físico botando emissora nos outros 

lugares (depoimento à pesquisadora). 

 

O Jornal da Câmara, por sua vez, circula, prioritariamente, dentro do Congresso
65

, 

servindo como forma de comunicação entre os parlamentares e, adicionalmente, como fonte de 

informações para servidores, assessores parlamentares e autoridades dos outros poderes. O seu 

público poderia ser definido, portanto, como um público interno
66

. Como ressalta Cook, a mídia 

pode servir para os integrantes do Parlamento como um mecanismo para obter foco numa 

instituição dispersa (2005, p.119), e, também como forma de disputa entre posições e opiniões, 

ou seja, para que os deputados consigam visibilidade para seus interesses e melhorem sua 

imagem entre os próprios pares. Algo que os profissionais da Câmara percebem com clareza. 

                                                 

65 Como já explicamos no Capítulo 1, a edição semanal do Jornal da Câmara é enviada para órgãos dos Estados e Municípios, 

enquanto a edição diária tem circulação restrita à Esplanada dos Ministérios, em Brasília. 
66 Ao contrário do que afirma o Manual de Redação, parece que os  demais veículos de comunicação utilizam muito mais a 

Agência Câmara para obtenção de informações do que o jornal impresso. 
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Eu acho que serve mais como um veículo para os próprios Deputados do que 

para o resto do país. (...) como papel, eu acho que a função dele foi bem restrita 

e ficou com uma função mais interna mesmo, de informar os gabinetes dos 

Deputados. (...) E eu tenho a impressão, inclusive, que para cumprir esse 

objetivo, o Jornal usa uma tática que é colocar o nome do Deputado em negrito. 

Eu acho que os assessores lá no gabinete vão lendo o que está em negrito para 

ver se acham o nome do Deputado deles. E eu acho que sim, que os gabinetes se 

informam, porque qualquer probleminha que tem no Jornal, eles ligam aqui 

reclamando. (...) Então, entre os Deputados deve existir essa coisa de que por ali 

eles se sentem informados, que aparecer ali seria uma vitrine entre os próprios 

Deputados (depoimento à pesquisadora). 

 

O Jornal acaba servindo mais para os Deputados. Eu noto que o Jornal é como 

um assessor de imprensa free. Como é o único que cobre discursinho de Plenário 

além da 'Voz do Brasil', mas a 'Voz do Brasil' você não pode botar no bolso e 

levar para o cidadão, tem que gravar uma fita e tal, o Jornal, sim. Então os 

discursos de pequeno expediente, de grande expediente e tal, que são coisa em 

geral que o Deputado faz para o seu reduto eleitoral, é o que ele pode, quando 

ele não tem assessor de imprensa, ou quando ele tem, esse assessor aproveita 

essas matérias para levar. Então é um produto pequeno, oito páginas, não reflete 

muita coisa, não acho que para o cidadão seja extremamente relevante, pensando 

como um veículo nacional, mas ele serve basicamente aos Deputados. (...) Se ele 

está prestando contas no pequeno expediente, no grande expediente, na votação 

de alguma coisa importante, ao eleitor, acaba servindo, sim, de alguma coisa 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Um dos profissionais alerta para uma questão interessante a respeito do jornal. Ao 

concordar com os colegas sobre a função do veículo para os parlamentares, ele ressalta que, 

geralmente, os deputados que utilizam a publicação são aqueles do ―baixo clero, de segundo 

escalão‖. Segundo o mesmo jornalista, ―os famosos ignoram o Jornal‖. Apesar de ser considerada 

pejorativa pelos parlamentares, a expressão ―baixo clero‖ é comumente usada por jornalistas para 

se referirem aos parlamentares com menor visibilidade e participação no jogo político interno da 

Câmara. Ou seja, ao contrário dos mais influentes, anualmente eleitos por veículos de informação 

com base nas opiniões dos próprios jornalistas, os parlamentares que compõem o ―baixo clero‖ 

não são procurados para dar entrevistas – a menos que sejam relatores ou autores de uma 

proposta polêmica, inusitada ou que alcance grande importância no debate parlamentar – e são, 

muitas vezes, desconhecidos dos próprios profissionais que cobrem o Congresso. Em outras 

palavras, no jogo interno da instituição, são deputados pouco conhecidos pelos jornalistas, que 

não exercem cargos de liderança partidária ou presidência de comissões e não têm atuação de 

destaque no processo legislativo. 
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Em pesquisa anterior
67

, verificamos que o Jornal da Câmara, entre os quatro veículos, é 

aquele que apresenta maior número de deputados citados, não dando tanto destaque para os 

líderes e presidentes de comissões como o fazem as demais mídias. Na semana de análise, o 

veículo que citou mais deputados diferentes foi o jornal, com 349 nomes, mais de 68% do total de 

integrantes da Câmara. Segundo o estudo, os líderes ocupam a segunda posição em número de 

citações no jornal, com 17,53%. Na Agência, na TV e na Rádio mais de 30% das citações se 

enquadram nessa categoria. Os números de 2007 já indicavam que o Jornal da Câmara é o 

veículo que cita mais parlamentares diferentes, exatamente aqueles que não aparecem nas outras 

mídias, confirmando a percepção do profissional citado. 

Além das variadas funções para parlamentares e servidores, os veículos da Secom 

atingem diferentes públicos, segundo os próprios produtores. Para muitos, a Agência Câmara 

atinge dois públicos diferentes: a imprensa em geral, que usa a Agência como fonte primária de 

informação sobre a Câmara, e os setores específicos que são atingidos pelas matérias que 

tramitam no Congresso, mas não se dirige ao cidadão comum. Enquanto o Jornal é dirigido ao 

público interno, a Agência mira os meios de comunicação e os setores organizados da sociedade. 

Como ressalta Sant‘Anna, o objetivo principal de uma instituição ao desenvolver sua própria 

mídia é ser uma definidora primária de pautas e assuntos, em uma tentativa de participar da 

formação da agenda midiática (Sant‘Anna, 2008, p.128-131). 

A Agência eu já diria que é mais a vitrine da Câmara para fora, para a imprensa 

de uma maneira geral, para as entidades organizadas da sociedade civil, como as 

ONGs. Eu acho que quem entra na Agência está em busca de uma informação 

específica que diz respeito a um determinado segmento da sociedade. Então, eu 

acho que quem entra na Agência está procurando alguma coisa que diga respeito 

ao grupo que ela pertence. Mas não só isso. Também serve para a imprensa, e 

acho que de certa forma os gabinetes dos Deputados também estão descobrindo 

a Agência de um tempo pra cá (depoimento à pesquisadora).  

 

A Agência, eu já acho que atua bem direcionada a ser subsídio para imprensa 

privada, não só a que está nos grandes centros, mas a dos estados. Ela é fonte 

primária de informação. E ela é muito explicativa, muito didática nesse ponto, 

para quem já sabe, também não é para o povão, não é para o cidadão comum. 

Ela dá subsídio para essa imprensa, mas muito também para as assessorias 

parlamentares da sociedade organizada, entidades empresariais, ou mesmo a 

                                                 

67 BERNARDES, Cristiane Brum; BARROS, Antonio Teixeira de. A mídia legislativa como estratégia de conexão eleitoral dos 

parlamentares brasileiros: o caso da Câmara dos Deputados.  31º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais, 2007, Caxambu. Anais do 31º Encontro Anual da ANPOCS, 2007. 
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sociedade civil organizada, as ONGs, o terceiro setor, tudo é via Agência. Então, 

acho que ela tem um papel estratégico (depoimento à pesquisadora). 

 

TV e rádio, por seu turno, são percebidos como os veículos mais externos, isto é, mais 

voltados para a sociedade em geral, para o cidadão eleitor, e não para certos segmentos ou grupos 

específicos. A questão do entretenimento como forma de atração do público comum, que não tem 

um interesse específico pela política ou pelo Parlamento, é outro ponto reconhecido pelos 

profissionais, como ressalta uma jornalista da Agência Câmara. 

E a Rádio e a TV têm um valor de entretenimento, de cultura, de serviço de 

utilidade pública, que a gente não tem, até pelos públicos que são outros. A ideia 

da Rádio e da TV é atingir um público cidadão mesmo, é chegar direto no 

cidadão. Então, eles têm que ter uma linguagem ainda mais simplificada do que 

a nossa, eles tem que ter mecanismos de entretenimento maiores do que os 

nossos. A gente não tem, aliás. Eles têm que ter outras coisas para atrair esse 

público. É um público bem diferente, eu acho, do nosso, e bem diferente do 

público do Jornal (depoimento à pesquisadora).  

 

Além disso, as emissoras exibem maior abrangência no noticiário, ao contrário da 

cobertura exclusiva sobre Plenário e Comissões, privilegiada no Jornal e na Agência. 

(...) Rádio e TV, às vezes, além de divulgar o que acontece na Casa, das notícias 

oficiais e tudo isso, eles teriam uma função informativa além da Câmara. Então, 

a Rádio, além das notícias oficiais da Câmara, ela vai divulgar informações de 

utilidade pública, campanhas sobre cuidados com saúde, cuidados para obter 

registro civil. Por quê? Porque a Rádio tem parcerias com rádios do interior, e a 

gente sabe que no Brasil há lugares onde só a rádio chega. É uma 

responsabilidade social também (depoimento à pesquisadora). 

  

 Ao mesmo tempo, os jornalistas da Câmara reconhecem que o pequeno alcance dos 

veículos, especialmente quando comparado com as grandes redes de comunicação privadas do 

País, é uma dificuldade séria para o trabalho. 

Pois é, eu não sei que visibilidade isso tem. A Agência eu acho que tem muito 

pouca, acho que é mais os veículos mesmo. E o Jornal também, a tiragem é 

pequena. Eu acho que se faz o que está sendo possível fazer, mas em muito 

pequena escala se consegue alguma coisa. E, principalmente, você é engolido 

pela grande imprensa também. Engolido não, que ela nem faz frente. (risos). 

Você tem notícia política todo o dia, a opinião é toda formada em função desse 

grande noticiário. Se você tivesse uma grande estrutura já seria difícil você 

mostrar as coisas mais objetivamente, imagine com esse alcance tão pequeno 

que a gente tem (depoimento à pesquisadora).  

 

Em relação à TV Câmara, o sentimento dos profissionais também é de decepção pelo 

pequeno alcance, ainda que as perspectivas de ampliar o sinal com a TV digital animem a equipe. 
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Outra questão que permeia as preocupações dos jornalistas é o pouco interesse do público, em 

geral, por política ou pelas informações sobre o Parlamento. 

A TV Câmara, eu imagino, tem um público muito restrito e sofre do mesmo 

problema da Rádio, ela também não tem pesquisa de opinião. O alcance também 

é limitado, está na TV fechada, pega por parabólica em alguns lugares, mas o 

alcance dela é limitado, e o alcance do ponto de vista do interesse do 

telespectador também é reduzido, porque não é todo mundo que tem interesse 

em assistir programação de um canal do Legislativo Federal (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Aliado a estes problemas está o total desconhecimento do público pela equipe dos 

veículos da Câmara. Somente em 2009 a TV Câmara conseguiu contratar uma pesquisa de 

audiência, a fim de verificar quais são os horários e programas de maior público. Mesmo assim, a 

pesquisa tem um caráter quantitativo, não fornecendo dados muitos específicos sobre 

preferências e atitudes dos telespectadores. Os demais veículos ainda não conseguiram realizar 

pesquisas abrangentes com seus públicos, apenas algumas tentativas dos próprios profissionais, 

preocupados com a completa falta de informações sobre os cidadãos a quem se dirigem suas 

produções. Para a equipe da rádio, esse é um problema central, ressaltado por muitos 

profissionais. 

Acho que o grande drama é esse, é tudo achologia. Se tivesse uma pesquisa para 

saber como o trabalho da gente está repercutindo com o público alvo, ou com o 

público em geral, a gente até teria mais segurança. ‗Ah, não, realmente esse 

trabalho está errado‘. Ou, vai ver o que a gente está fazendo aqui está chegando 

muito bem lá. Ou nem está chegando. A gente fica sem retorno. Tudo o que a 

gente faz aqui é baseado em achologia, isso dificulta até mesmo você pensar 

qual é o modelo ideal, como que você vai tirar o máximo e o melhor de seu 

trabalho, e projetar também aperfeiçoamentos na maneira de você trabalhar, na 

maneira da própria Rádio se portar (depoimento à pesquisadora). 

 

O problema todo é que a gente não tem como medir isso. Nem aqui, nem na TV, 

nem na Agência. Não existe uma pesquisa. Isso é uma reivindicação de toda a 

área, uma pesquisa que mostre para gente quem é o nosso ouvinte, para quem 

que a gente está trabalhando, para quem a gente tem que fazer, o que a gente 

precisa mudar, se a gente tem que fazer correção de rumos, se não tem. A gente 

não tem uma pesquisa para saber isso. Surgiram várias sugestões durante o 

planejamento estratégico da Secom. Eu acredito que uma hora vai acontecer uma 

pesquisa que atenda todas as áreas. Mas isso depende de vontade política 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Você não sabe de fato o alcance nacional que a Rádio tem, nem o alcance local, 

porque também não existe uma pesquisa de audiência feita pelo Ibope, enfim, 

qualquer outro instituto para saber quem ouve Rádio Câmara, os horários que 

ouve, por que ouve, por que não ouve mais. Tudo é feito com base em 
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suposições de quem está desse lado aqui, o outro lado a gente não conhece. Eu 

acho isso grave, a gente não conhecer o público alvo. O que faz com que, por 

exemplo, a programação musical seja uma incógnita. Se ela é adequada, se não 

é. Ela atrai muita gente por ter uma programação, digamos, mais ‗cult‘ que as 

rádios comerciais não veiculam. Mas será que esse é o papel da Rádio Câmara? 

Eu acho louvável em determinados aspectos, mas me questiono se uma rádio 

pública que tenha intenção de chamar a audiência, chegar a todos os cidadãos, e 

não o cidadão que gosta de música de uma banda inglesa que pouquíssimas 

pessoas conhecem, se seria esse o papel da Rádio Câmara (depoimento à 

pesquisadora).  

 

É bom ressaltar, contudo, que mesmo as pesquisas mercadológicas e de opinião realizadas 

com as audiências dos veículos de comunicação privados são limitadas, isto é, oferecem 

informações pontuais sobre o público que não correspondem à totalidade das características dele. 

Como destaca Charaudeau, ―a instância midiática não tem meios suficientes para conhecer o 

público ao qual se dirige, visto que as sondagens e outros tipos de pesquisas são deficientes‖ 

(2007, p.242). O autor, assim como outros estudiosos da comunicação, acredita que os efeitos 

visados pela instância midiática ―raramente coincidem com os efeitos realmente produzidos e (re) 

construídos na instância de recepção‖ (Chauraudeau, 2007, p.243). 

O desconhecimento do público, por menor que ele seja, contribui para outra complicação 

no trabalho dos veículos legislativos, especialmente as emissoras de rádio e tevê: as dificuldades 

de segmentação da produção. Isso significa que, além de não saberem com quem estão falando, 

os jornalistas não conseguem definir um perfil ideal para seu público. Enquanto as rádios 

comerciais escolhem nichos de mercado baseadas em características socioeconômicas da 

população e as emissoras da TV por assinatura segmentam sua programação em gêneros 

específicos de produção ou temas, as emissoras legislativas não conseguem fazer nenhuma das 

duas coisas.  

Obviamente, há também um impedimento ético para qualquer segmentação nas emissoras 

legislativas. Por não serem veículos comerciais, com objetivos de lucro, mas, ao contrário, serem 

emissoras com funções públicas importantes para o funcionamento de uma instituição central do 

sistema político, elas não podem adotar a estratégia mercadológica da segmentação da produção 

de acordo com faixas de público. A obrigação das emissoras legislativas é, em outros termos, 

falar com todos os cidadãos. Ocorre que isso é uma grande dificuldade não só na produção 

midiática, mas em qualquer forma de comunicação, pois impede a definição de uma linguagem 
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específica, mais adequada ao público. E também faz com que o emissor não saiba quais são os 

interesses e necessidades desse público. 

Participamos aqui de uma palestra sobre Internet, e veio um cara de fora e 

analisou, e eu vi que a Agência tem um dilema. A Agência não é para o leitor 

comum, entendeu? Eu acho que a Agência colocou na cabeça que ela tem que 

escrever para jornal e para especialistas e se tornou um pouco inacessível para a 

população em geral. E foi o que o cara falou: ‗olha, eu acho que os textos da 

Agência são muito pesados‘. E aí argumentaram assim: ‗Não, mas se não for 

assim, a OAB não vai botar o nosso link, por que o advogado quer essa 

linguagem técnica‘. A questão é: para quem que a gente está falando? Esse foco 

falta nos veículos e por uma razão simples: todo mundo trabalha com 

segmentos, a gente não. Qual o nosso foco? O nosso foco é toda a população 

brasileira, o que acontece é o que interessa a absolutamente todo mundo. Então, 

como é que você vai trabalhar esse conteúdo de forma que ele seja acessível a 

todo mundo?  Eu acho que esse é o xis da questão (depoimento à pesquisadora). 

 

As próprias emissoras chamadas de ―generalistas‖, isto é, voltadas para o público em 

geral, acabam realizando uma segmentação por horários, ao suporem que diferentes públicos 

terão diferentes hábitos de audiência. Assim, as manhãs são destinadas às crianças e às donas-de-

casa, o final de tarde inclui programas jovens e os telejornais são exibidos quase no mesmo 

horário por várias emissoras. No caso da TV Câmara, seria correto afirmar que há uma 

segmentação temática, pois o objeto principal do canal é transmitir informações e programas 

sobre o Parlamento e a política nacional, em todos os horários. Por isso, é lógico supor que, 

mesmo tendo a missão de falar com todos os cidadãos, as emissoras legislativas, efetivamente, 

sejam vistas por pessoas com maior interesse em política. Um público-alvo difícil de definir, uma 

vez que escapa das diferenciações etárias ou econômicas a que estão acostumados os jornalistas. 

Como informa um gestor da TV Câmara, sobre os dados iniciais da pesquisa de audiência 

realizada pela emissora
68

. 

A primeira coisa que chama a atenção é o fato de a gente não conseguir nunca, 

em nenhum dia, desde setembro, fidelidade em comissão. Isso me chama 

bastante atenção. E me faz concluir que hoje em dia, com a WebCâmara
69

 no ar, 

a gente não precisava mais transmitir essas comissões ao vivo, na íntegra. O que 

mais me chamou a atenção também é a variação ao longo dos dias da semana 

tanto das classes sociais, quanto das faixas etárias, que é o fato da gente atingir 

todas as faixas etárias. Quando você faz a média do mês, você tem uma grande 

proeminência de pessoas com mais de 35 anos. Mas  dependendo do horário e 

do dia, você vai encontrar, às vezes, num determinado horário, o maior 

                                                 

68 O gestor de TV Câmara analisou os dados referentes a setembro e outubro de 2009, quando a pesquisa foi contratada. 
69 A WebCâmara foi um serviço criado em 2009 para transmissão ao vivo, via internet, da imagem e do som de todos os plenários 

das comissões durante as reuniões, audiências e eventos realizados. O internauta tem acesso à cobertura no Portal da Câmara. 
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percentual de jovens assistindo. Ou você vai ter programas, por exemplo, como 

o Brasil em Debate, em que a média é que as duas faixas etárias que assistem é o 

mais de 50 anos e o de 18 a 24, com 20% de 18 a 24 assistindo. A gente está 

alcançando todas as faixas etárias e todas as classes sociais. Não é aquela coisa, 

que era uma premissa senso comum de achar que só quem se interessa por 

política era o pessoal da classe mais alta ou pessoas mais velhas. Não, tem em 

todas as faixas etárias e em todas as classes sociais. Mas talvez esse público, 

independentemente da idade e da classe, eles sejam parecidos e tenham em 

comum isso: essa tendência a gostar do debate político-partidário, a gostar de 

discutir o País no sentido da política (depoimento à pesquisadora). 

 

Apesar das dificuldades, para alguns profissionais a segmentação temática seria mais 

adequada para as emissoras legislativas, especialmente para a TV Câmara, porque criaria um foco 

para o esforço de produção da equipe e direcionaria a produção aos reais interesses do público. 

Ou, em última instância, ao público que está realmente interessado no Legislativo.  

Diversidade é bom, mas eu acho que poderia ter mais foco, centrar nas questões 

políticas. Tratar de tudo isso, mas com o olhar da política pública sempre. Nós 

estamos num mundo muito segmentado. A TV a cabo é segmentada, a gente só 

vai ser canal aberto de verdade daqui a seis, sete anos, e quando isso acontecer 

todo mundo vai ter mil conteúdos disponíveis. Porque você vai ter TV a cabo 

muito mais barata, então, o que hoje tem sete milhões de assinantes, vai ter 28. 

A transição do cabo por que a gente passa, os EUA já passaram. Então, a gente 

passa por uma transição que é assim: um grupo de pessoas de elite, que tem mais 

dinheiro, sete milhões de famílias hoje em dia, vivem uma coisa que todo mundo 

vai viver. A gente tem que aproveitar esse público qualificado e tentar 

comunicar melhor com eles (depoimento à pesquisadora). 

 

No caso da TV, eu acho que a TV tem mais do que todos os veículos uma 

tentação de se tornar uma TV educativa, quando na verdade ela é uma TV do 

Legislativo. Eu acho que ela mostra pouco o Legislativo e busca mais ter uma 

papel de TV educativa mesmo, produção mais diversificada, que eu não sei se 

reflete tanto a pauta do Legislativo, mas sim muito mais dos profissionais que 

trabalham nela. (...). Não tem nada de errado nas TVs educativas, eu só acho que 

a TV legislativa tinha que mostrar o Legislativo trabalhando muito mais do que 

mostra. Tem aquelas maluquices, não é no caso da Câmara, mas na TV Senado, 

que tem um programa de música clássica porque havia um senador que gostava 

de música clássica, que até já morreu. Quer dizer, não tem sentido. Não é para 

isso. Vai ouvir música clássica em outros canais (depoimento à pesquisadora).  

 

 

4.3 A Secom na estrutura da Câmara  

Outro aspecto que revela as influências da Cultura Institucional no funcionamento dos 

veículos de comunicação da Câmara é o papel da Secom como estrutura de comunicação, em 

relação aos demais órgãos e setores da instituição. Como já informamos no Capítulo 1, a 
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Secretaria de Comunicação está ligada diretamente à Presidência da Câmara. Não apenas por 

isso, o relacionamento da Secretaria de Comunicação com outros setores da Câmara não é nada 

fácil, na opinião dos próprios profissionais. Segundo eles, o grande orçamento, o número de 

servidores, a proximidade desses servidores com os parlamentares e a própria visibilidade do 

trabalho de comunicação provocam disputas, desconfianças e ciúmes dos servidores de outros 

setores. 

Primeiro, a Secom é o maior orçamento da Casa hoje em dia. Então, ela é vista 

de forma competitiva As pessoas acham que a gente tem muito privilégios, 

acham que a gente não trabalha, acham que a gente faz pouca coisa e tal. Não 

acho que a Secom seja bem vista. Primeiro, a Secom, justamente por trabalhar 

com comunicação, tem um trabalho muito visível. Então, que se põe à prova, a 

julgamento todos os dias. Acho que tem essa coisa de competição, mas 

certamente se tem alguma base para crítica, certamente deve ter, se eu mesmo 

critico, quem vê de fora deve ter um monte de críticas. Acho que há setores 

inchados, setores que estão faltando, mas acho que a gente é muito mais visível 

também. E tudo aquilo que é mais visível é mais sujeito a crítica. (...) E acho que 

é uma questão de poder também, né. Quanto maior o orçamento daquele Órgão, 

ele tem mais poder, e aí isso gera disputa com outros (depoimento à 

pesquisadora).  

 

Há um problema natural que não tem como a gente fugir: a Secom é a vitrine da 

Câmara dos Deputados. E por ser vitrine, nós ―pedimos esmolas com o chapéu 

alheio‖. Isso ficou claro no debate sobre a reformulação do Portal. Na época, 

eles queriam tirar as notícias da parte central da Câmara porque diziam que 

todos os setores tinham coisa para mostrar, sem entender que o que estava ali 

por trás das notícias eram todos os setores da Câmara. Nós éramos ferramenta 

deles (depoimento à pesquisadora). 

 

A relação da Casa com a Secom? Uma ciumeira danada. É uma relação de 

ciúmes. (...) Porque a Secom faz barulho, a Secom aparece, a Secom está junto 

com os Deputados o tempo inteiro. Qualquer coisa que você faça aqui na Secom 

repercute. Porque isso é a gênese do nosso trabalho. Ou seja, se a gente fizesse 

uma coisa que não repercutisse, não teria sentido. Então, como a gente cumpre o 

nosso papel corretamente, causa problemas no resto da Casa. Isso é super 

comum, a gente enfrenta muito isso, muitas críticas de fora, que a Secom só quer 

aparecer, que só a Secom faz, não sei o quê, por esses motivos. Os nossos 

repórteres, por exemplo, conversam com os deputados, não têm intermediários. 

É o repórter com o deputado. Os nossos Diretores interagem com os deputados, 

com os membros da Mesa e com o Presidente. O Diretor da Secom despacha 

diretamente com o Presidente. A Secom, no organograma, é vinculada ao 

Presidente e responde à Mesa Diretora. Então, a gente não passa pela hierarquia 

de nenhum outro setor. Qualquer outro órgão da Casa tem que cumprir uma 

hierarquia para chegar no Diretor-geral e o Diretor-geral chegar no Presidente. 

Como a nossa interlocução é direta, causa ciumeira (entrevista à pesquisadora). 
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Como ressalta Hess (1991) em relação aos diferentes órgãos do Estado, um poder tenta 

competir com o outro e, para isso, adota as mesmas estratégias. Muitas vezes, segundo o autor, há 

disputa entre os próprios órgãos do governo ou do Judiciário e do Legislativo. Da mesma forma, 

a cobertura midiática da Câmara dá visibilidade a disputas internas da burocracia por mais 

recursos, materiais e humanos. Aliás, a localização exata da Secom dentro da estrutura 

administrativa da Câmara é outro fator que complica as relações com os demais setores, segundo 

diretores do órgão. ―A Secom não está subordinada à estrutura administrativa da Casa. Então, ela 

não se reporta ao Diretor Geral. A Secom tem uma interlocução direta com o Presidente e com a 

Mesa Diretora da Casa, entendeu?‖, comentou um deles, para quem também há uma 

incompreensão dos servidores sobre o papel da Secom e uma arrogância por parte dos jornalistas 

que prejudica as relações do setor. 

Os órgãos de comunicação da Secom têm pouca sensibilidade para as coisas que 

são feitas na Casa fora do meio político. Criações de funcionários, de servidores, 

e que fogem um pouco do eixo político, são vistas pelos órgãos de comunicação 

como 'Ah, isso não é com a gente. Nós não temos que cuidar disso, isso é coisa 

de assessoria de imprensa'.  Eu percebo, da parte dos meus colegas da Secom, 

um certo menosprezo por aqueles funcionários da atividade administrativa. Uma 

visão de que nós somos superiores aos funcionários da área administrativa. Nós 

não nos colocamos em igualdade com os outros servidores, que também 

ingressaram na Câmara por concurso como a gente, e que têm as suas obrigações 

e são igualmente importantes para o funcionamento dessa máquina como um 

todo. De outro lado, há uma certa incompreensão quanto ao papel da Secom por 

parte dos servidores da área administrativa. Há um certo ciúme deles pela 

proximidade que a gente tem com a área política, com o Presidente, com o 

Secretário, com a Mesa Diretora. E pelo fato de que essa proximidade nos dá 

uma mobilidade social muito maior na Câmara. Você sai de soldado raso para 

coronel muito rápido dentro da Secom, e na área administrativa isso não é assim. 

Mais ainda, há da parte desses servidores da área administrativa um 

desconhecimento mais profundo sobre atividade dos meios de comunicação. Em 

geral, eles acham que os meios de comunicação são extremamente críticos ao 

trabalho da Câmara e acabam mais denegrindo do que contribuindo para 

melhorar a imagem da Câmara junto à opinião pública. Porque na visão desses 

funcionários que não são da área de comunicação e que têm uma visão política, 

a Secom deveria fazer um trabalho mais elogioso, mais favorável aos 

Parlamentares, os órgãos de comunicação da Casa deveriam estar a serviço dos 

Parlamentares, porque eles entendem que assim os órgãos de comunicação vão 

estar a serviço da democracia. Talvez por falta de formação política adequada, 

de visão crítica, eles não percebam que nem sempre estar a serviço do 

Parlamentar significa estar a serviço da Democracia (depoimento à 

pesquisadora).  
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A ―arrogância‖ dos jornalistas em relação ao pessoal administrativo demonstra as tensões 

entre as culturas Jornalística e Institucional, na linha do argumento de Blumler e Gurevitch 

(1986) sobre as diferentes visões exibidas por jornalistas britânicos. Ou seja, enquanto os 

jornalistas enxergam o Parlamento, primordialmente, como uma fonte privilegiada de 

informações, os servidores da instituição têm uma visão ―sagrada‖ do Poder Legislativo, 

exatamente por seu simbolismo como instituição-base da democracia. De certa forma, essa visão 

também transparece nas diferenças captadas entre as atividades de relações públicas – destinada a 

preservar a imagem da instituição e realizar sua comunicação com seus diferentes públicos – e de 

jornalismo – interessado em veicular informações úteis sobre a instituição para a população. 

Resumindo, enquanto os servidores de relações públicas e dos setores administrativos 

acham que os veículos legislativos devem servir para melhorar a imagem da Câmara dos 

Deputados – opinião compartilhada por muitos deputados, como já mostramos no Capítulo 2 – os 

jornalistas acham que as mídias legislativas devem levar informações relevantes sobre a Câmara 

para a população brasileira, o que inclui informações negativas para a própria imagem da 

instituição ou para seus integrantes. É importante ressaltar, no entanto, que o principal problema 

diz respeito à atividade dos veículos de comunicação, pois os próprios jornalistas sabem e 

concordam com a realização de atividades de comunicação institucional pela própria Secom. O 

que muitos deles parecem defender, contudo, é que essas atividades sejam separadas da prática e 

dos produtos jornalísticos. Ou seja, a comunicação das iniciativas dos demais órgãos da Câmara, 

quando não houver interesse do público desses veículos sobre elas, deve ser feita pela Assessoria 

de Imprensa da Casa, não pelos repórteres e editores da Agência Câmara ou da TV Câmara. 

Em princípio, essa separação entre as áreas jornalística e de relações públicas na Secom 

parece muito fácil, mas não é o que ocorre na prática. Um exemplo bastante comum são as 

exposições realizadas nas dependências da Câmara. Eventos deste tipo têm, claramente, uma 

intenção de melhorar a imagem da instituição e fazer com que mais pessoas circulem pelo 

Parlamento, visitem os prédios do Legislativo e obtenham mais informações sobre a instituição. 

Mas os veículos de comunicação do Parlamento não deveriam divulgar informações sobre elas, 

por conta desse caráter institucional? Interessa ao público da Rádio Câmara, por exemplo, saber 

que os quadros desse ou daquele pintor estão expostos no Prédio Principal? 

A questão subjacente é que a divisão entre informação puramente institucional e 

informação de interesse público não é tão bem delimitada quanto supõem muitos estudiosos de 
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comunicação e de política. Informações que sirvam para melhorar a imagem de uma instituição 

podem, sim, ser fundamentais para os diferentes públicos daquela organização, podem cumprir 

funções públicas importantes. O problema é transformar o caráter público da comunicação 

institucional em comunicação laudatória ao Poder Legislativo, porque mesmo a informação 

institucional precisa levar em conta o interesse público de uma instituição como o Parlamento. 

Um dos profissionais que defendem uma separação mais concreta entre as atividades de 

relações públicas e de jornalismo informa que a Secom está estruturando a área de Divulgação 

Institucional em três grandes eixos: comunicação interna, para um público de aproximadamente 

20 mil pessoas, entre servidores de carreira, terceirizados, secretários parlamentares e deputados; 

comunicação externa, com foco na responsabilidade social; e eventos
70

. Para ele, ―as coisas têm 

que coexistir, mas elas não podem ser misturadas. As coisas têm que ser muito bem separadas‖.  

Toda a vez que a gente pensa ou tenta pedir para TV Câmara fazer um vídeo 

institucional, dá problema, porque a visão da TV não é a visão que a gente tem. 

Não que a gente enxergue uma coisa errada ou que a TV enxergue outra coisa 

errada, nem que qualquer um dos dois esteja errado. É que o meu ponto de vista 

não é o ponto de vista do Diretor da TV. (...) E vai ficar muito melhor quando a 

gente conseguir efetivamente criar essas duas estruturas fortes, que não são 

competitivas, mas são complementares, e você vai trabalhar associado. Então, 

vai ficar bem nítido: Ah, é uma notícia institucional? Então, vamos trabalhar 

aqui. Ah, é uma notícia de fato jornalística? Põe pro lado de lá (depoimento à 

pesquisadora). 

 

O projeto de reestruturação inclui, segundo o gestor, a criação de uma TV Corporativa, 

espécie de produtora de vídeo, que será responsável pela produção de todo o material audiovisual 

não relacionado ao jornalismo ou aos programas produzidos pela TV Câmara. O setor já 

estruturou, no início de 2010, o Núcleo de Publicidade Institucional, que ficará responsável pela 

produção de todo o material promocional e de divulgação institucional da Câmara dos 

Deputados. E, ainda, uma Central de Eventos, exatamente com a finalidade de centralizar a 

organização dos eventos que ocorrem na Casa, aproveitando a oportunidade de realizar uma 

comunicação eficiente com o público presente neles. Como brinca o profissional, o objetivo é 

separar ―os relações públicas dos jornalistas‖ para que as atividades de cada grupo sejam 

realizadas com maior eficiência. 

                                                 

70 O gestor explicou que os eventos englobam seminários, sessões solenes, lançamentos de livros, exposições, etc. Mas não estão 

incluídas aí as reuniões de comissões ou audiências públicas, isto é, os eventos diretamente relacionados ao processo legislativo. 

Somente em 2009, a Câmara realizou 440 eventos. 
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O conceito da nova área de Divulgação Institucional inclui a centralização das atividades 

de comunicação institucional realizadas de forma fragmentada pela Casa e seus diversos órgãos. 

Em sua análise da estrutura de relações públicas da Secom, Flávio Elias Pinto ressalta que o 

principal problema da Câmara é a ―falta de uma política única de comunicação‖ (Pinto, 2003, 

p.42). Para o autor, a gestão ―esfacelada‖ da comunicação, em que cada setor é responsável pela 

divulgação de seus próprios objetivos para os diferentes públicos da instituição ajuda a promover 

uma imagem negativa e caótica da Casa. Servidor da Câmara há vários anos, Pinto também 

defende uma separação mais rígida entre as atividades de comunicação institucional e de 

jornalismo
71

. 

A confusão entre relações públicas e jornalismo, aos poucos, parece estar sendo superada 

e as atividades acabam conquistando seus próprios espaços na estrutura. Mas não é de espantar 

que isso esteja sendo feito somente agora, mais de 10 anos depois da criação das emissoras 

legislativas. Segundo um diretor, a Secom ―nasceu para ser uma assessoria de apoio à Presidência 

da Câmara, tanto que é ligada ao Presidente‖. Somente em 2003 o assessor de imprensa do 

presidente da Câmara deixou de acumular o cargo de Secretário de Comunicação, provavelmente, 

por conta da complexidade que assumiu a tarefa de gerenciar uma estrutura crescente de 

comunicação. Na mesma época, foi criado o cargo de assessor de imprensa da Câmara, exercido 

por servidor de carreira, ao contrário dos assessores da Presidência, geralmente funcionários 

indicados politicamente. 

Como ressalta o gestor, houve uma profissionalização da comunicação na Câmara, com a 

separação entre Secom, assessoria de imprensa do Presidente e assessoria de imprensa da Casa. 

―Hoje você tem uma estrutura em que o Secretário de Comunicação, obviamente, despacha 

diretamente com o Presidente, participa de todas as conversas com o Presidente, mas ele não 

responde pelo Presidente, ele não responde pelo dia-a-dia do Presidente‖, conclui.  

O caráter de atividade-meio da Secom é um complicador, na opinião de outro diretor. Para 

ele, isso faz com ainda existam dúvidas sobre o papel da Secretaria na estrutura do Parlamento. 

Um dos grandes dilemas que a gente tem aqui é quando alguém vem e diz: 'A 

Secom é da área legislativa da Câmara?'. Eu digo: 'Não, a Secom não é da área 

legislativa. Nós não interferimos em nada na tramitação do projeto, não 

organizamos pauta, não fazemos nada'. 'Então a Secom é da área administrativa 

                                                 

71 Em sua entrevista para o Planejamento Estratégico da Secom, em 2007, Flávio Elias defende a separação das duas áreas. A 

pesquisadora teve acesso às transcrições das entrevistas realizadas pela equipe. 
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da Câmara?'. Eu digo: 'Olha, não é da área administrativa, porque nós não damos 

apoio administrativo a nada, nós não pagamos contas, nós não processamos 

folha de pagamento de pessoal'. Então, essa é uma grande dúvida que tem no 

Parlamento, qual é o nosso papel, de que a lado a gente está. Eu acho que a gente 

não está de lado nenhum, sabe? Acho que nós não estamos de lado nenhum. Nós 

estamos de um lado que deve trabalhar para a instituição, deve trabalhar para 

engrandecer o poder Legislativo, para divulgar as coisas boas do poder 

Legislativo, mas sem a perder a visão crítica de tudo o que acontece aqui dentro 

e do que a sociedade espera de nós, porque a gente deve não só divulgar aquilo 

que o Legislativo faz, mas a gente deve também ter a percepção daquilo que a 

sociedade espera do Legislativo, porque a legitimidade do Legislativo não é 

apenas pelo que ele faz, mas o que ele faz de acordo com o que a sociedade dele 

espera. Ele pode ser o melhor Legislativo do mundo, votar 600 leis, se ele não 

estiver ligado na expectativa da sociedade, no que o povo espera que ele faça, 

ele vai continuar com problema de imagem, de falta de compreensão 

(depoimento à pesquisadora).  

 

Diferentes atividades que precisam alcançar diferentes públicos internos e externos e uma 

estrutura dual, composta por profissionais de relações públicas e jornalistas, entre outras 

especialidades, dificultam a gestão da Secom. Aliadas às contradições internas, estão dificuldades 

na convivência de profissionais treinados no mercado com a estrutura burocrática do serviço 

público. A burocracia e os entraves administrativos para realização de tarefas cotidianas do 

jornalismo foram citados várias vezes durante as entrevistas como as principais dificuldades 

encontradas no trabalho. O sentimento do ―funcionalismo público‖ e seu ritmo considerado lento 

e pouco profissional, em contraste com a identidade jornalística, acelerada e imediatista, parece 

desagradar os profissionais, especialmente aqueles que já trabalharam na mídia privada. Como 

mostram os depoimentos. 

Há momentos em que você realmente esbarra em uma estrutura de burocracia 

interna, de você não fazer tudo no ritmo que você gostaria de fazer. Embora seja 

um veículo jornalístico, o ritmo que a gente tem que seguir acaba sendo o ritmo 

da Casa. Então, se você precisa de um equipamento, se você tem uma proposta 

de cobertura fora, a gente tem que fazer com muita antecedência, porque tem 

todo um trâmite, um processo. Isso às vezes dificulta para a gente (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Eu até entendo a Câmara, eu entendo os burocratas da Câmara, porque é muito 

difícil lidar com o audiovisual nos termos colocados pela lei, sendo a TV 

Câmara uma diretoria da Câmara. Se ela fosse uma empresa pública, uma 

fundação, seria mais fácil. Claro, o cara que está trabalhando lá na assessoria 

jurídica, ele trabalha com as normas que regem a administração direta. E ele está 

certo, a gente é quem está, digamos, errado. Porque a gente está tendo que 

arrumar um jeito pra produzir um cenário novo dentro dessas normas 

(depoimento à pesquisadora).  
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Como mostram os depoimentos, a questão não é simplesmente a existência de regras 

rígidas para realização das atividades no serviço público, mas uma outra lógica que rege as 

relações profissionais dentro de um órgão público atravessado por tensões políticas. Como 

executores de uma atividade-meio, isto é, um trabalho que é necessário para que outros atores 

possam cumprir suas tarefas dentro da instituição, os profissionais da Secom precisam manter 

uma relação estreita com todos os demais setores e integrantes do Parlamento: assessores, 

servidores, deputados. Afinal, como afirmam estudiosos da comunicação organizacional, a 

integração de uma instituição só ocorre por meio do processo comunicacional (Rego, 1986, p.16).  

Além disso, cabe destacar a dinâmica do jornalismo como ―forma imanente de controle e 

distribuição de poder material e simbólico‖ (Gomes, 2004, p.53), ou seja, uma atividade que se 

caracteriza como ―um sistema de conflito na busca, controle e distribuição de capital simbólico‖ 

(Gomes, 2004, p.53). Esta perspectiva está alinhada à sociologia de Bourdieu e seu conceito de 

campo social. Conforme ressalta Gomes, a autoridade jornalística é adquirida pela acumulação de 

capital jornalístico, dando ao seu portador a competência jornalística, que consiste na autorização 

para falar e agir com autoridade. Equivalente da credibilidade, a autoridade jornalística permite 

ao detentor o poder sobre a própria estrutura e os mecanismos constitutivos da atividade, ou seja, 

o poder de definir as regras do jogo (2004, p.54).  

No caso das mídias legislativas, a autoridade jornalística dos profissionais é 

constantemente desafiada pelos demais atores sociais que participam da instituição. Esses atores, 

entre os quais estão os deputados, os profissionais de relações públicas, assessores políticos e de 

comunicação, além dos servidores dos demais órgãos da Câmara, tentam interferir no processo de 

definição de regras de noticiabilidade e modificar os procedimentos jornalísticos.  

Há uma disputa constante da Secom, não apenas com o parlamentar – que exerce o papel 

duplo de ―patrão‖ e fonte de informação –, mas também com os próprios colegas de outros 

setores da Câmara para definição do que merece e do que não merece ser divulgado sobre a 

instituição. Como afirma um profissional e como tentamos demonstrar nos capítulos anteriores, é 

uma relação ―muito complexa‖. 

Tem deputado que acha que a TV Câmara persegue ele. Tem deputado que acha 

que a TV Câmara não vai fazer nada para ele por que está de birra com ele. Tem 

deputado que acha que a TV Câmara tem que trabalhar para ele e acabou, o 

universo que se vire, entendeu?  E não é deputado simples, tem deputado em 

cargos de liderança, gente de Mesa Diretora. Então, você fica ali nessa confusão 



199 

 

 

o tempo inteiro. (...) É a relação com a fonte, só que a nossa relação com a fonte 

é piorada. Primeiro, porque é uma relação com uma fonte que é meio o seu 

patrão. Não deixa de ser. Ele tem poder. Pode não ser o poder direto, mas ele 

tem poder. Então, ele é sua fonte, porém, ele é o seu patrão, porém, você não 

deve satisfação a ele, porque, por outro lado, você é um servidor público que não 

tem... Então, olha, é um sistema muito complexo. Não é simples, não 

(depoimento à pesquisadora). 
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CONCLUSÃO 

Para concluir este trabalho é importante analisar alguns conceitos que serviram de base 

para a exploração empírica das práticas jornalísticas efetivadas nos veículos de comunicação da 

Câmara dos Deputados. Dessa forma, vamos refletir sobre as relações entre o jornalismo e as 

relações públicas como atividades comunicativas centrais da Secom. A reflexão que pretendemos 

fazer está organizada em três eixos relativos aos conceitos de comunicação política, comunicação 

institucional e comunicação pública. Tais conceitos foram usados ao longo da análise do material 

empírico, muitas vezes de modo subentendido. Neste momento, é necessário explicitar as 

diferentes abordagens teóricas desses três modos comunicativos para compreendê-los de forma 

mais clara, especialmente em suas interrelações. 

Como mencionamos ao longo dos capítulos, variam as ideias a respeito desses conceitos 

defendidas pelos diferentes atores envolvidos no processo, até mesmo entre os próprios 

jornalistas. Enquanto alguns defendem que os veículos legislativos precisam definir com maior 

clareza seu foco institucional, outros acreditam que a comunicação institucional é apenas uma 

parte do trabalho. Para os que defendem essa visão, a informação sobre a Câmara faz parte de 

uma estratégia mais ampla de contato com a sociedade, baseada nos princípios da comunicação 

pública. 

Entre os jornalistas entrevistados para esta pesquisa, muitos acreditam que a maior 

autonomia das equipes e uma separação mais rígida entre comunicação institucional e jornalismo 

poderiam melhorar a qualidade da comunicação produzida pela Câmara, tanto em relação à 

informação quanto ao contato com os diferentes públicos da instituição. Outros defendem que a 

comunicação da Câmara assuma sua vertente e suas funções políticas, trabalhando a favor da 

conexão eleitoral e enfatizando seus aspectos institucionais na produção de informação. 

Deixaremos para a equipe da Secom a tarefa política dessas definições, sob pena de 

incluirmos um viés normativo exagerado neste trabalho. Mas antes de concluirmos nossas 

observações sobre a prática dos veículos de comunicação da Câmara, vejamos como algumas 

questões já abordadas nos capítulos anteriores podem auxiliar na organização da análise dos três 

conceitos escolhidos. Selecionamos algumas perspectivas teóricas que podem ajudar a 

compreensão desses diferentes eixos de interpretação. 
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5.1 Comunicação política 

A reflexão sobre a importância da comunicação na política tem origens em um debate 

anterior ao surgimento dos meios de comunicação de massa, especialmente eletrônicos ou 

digitais. Conectada à tradição da teoria política surgida na Grécia antiga e que destaca a retórica 

como componente essencial da ação política, a discussão moderna destaca a publicidade como 

característica fundamental do governo representativo. Um dos autores emblemáticos desta 

perspectiva é François Guizot, na mesma linha de Kant, Bentham e, posteriormente, já no século 

XX, de Habermas.  

O debate teórico sobre o termo publicidade, historicamente, começou antes do surgimento 

do conceito de opinião pública
72

, mas ambos se desenvolvem na esteira da criação do Estado 

Moderno e a partir dos debates do Iluminismo. Movimento de ideias que surge na Europa no 

século XVIII, com base nos grandes progressos científicos da época, o Iluminismo tentava 

estimular a luta da razão contra a autoridade, ou seja, a tradição. Em outras palavras, o 

Iluminismo lutava contra as estruturas da sociedade pré-burguesa e o poder hereditário (Splichal, 

2006). 

François Guizot, ao detalhar as origens do governo representativo na Europa, em obra 

publicada em 1851, explica as três condições necessárias para o estabelecimento de um sistema 

representativo: 1) divisão de poderes; 2) eleições; 3) publicidade. Para ele, a publicidade é ―a 

característica mais essencial de um governo representativo‖, pois é nela que reside ―a ligação 

entre a sociedade e seu governo‖ (Guizot, 2008, p.173). Apesar da importância que exerce para o 

funcionamento do sistema político, o autor reconhece que a publicidade é o último item a ser 

estruturado na maioria dos governos representativos, por ser o mais difícil de ser obtido. 

A publicidade, condição necessária aos governos que contam, em alguma medida, com a 

participação da população, conecta-se à ideia de Opinião Pública, conceito bastante utilizado nas 

análises da mídia, mas com enfoques diferentes. Conforme Nilza Sena (2007), apesar das 

discordâncias entre os autores, a maioria concorda que ―a opinião pública se relaciona à ascensão 

                                                 

72 Boa parte da discussão sobre publicidade, opinião pública e legitimidade foi apresentada no artigo ―Jornalismo no Parlamento 

Brasileiro: Sistema perito para ampliar a confiança na democracia?‖ BERNARDES, Cristiane Brum; BARROS, Antonio Teixeira 

de. In: IV Jornadas Internacionais de Jornalismo, 2009, Porto. Actas das IV Jornadas Internacionais de Jornalismo - Os jovens e 

a renovação do jornalismo. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2009. P. 303-332. 

http://lattes.cnpq.br/9954464327884265
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da classe média, à difusão e desenvolvimento de instituições democráticas, ao aumento 

considerável de taxas de alfabetização e literacia e, obviamente, ao lugar cada vez mais destacado 

dos meios de comunicação‖ (Sena, 2007, p.272). A autora ressalta que a publicidade de um 

assunto o torna uma entidade identificável no espaço público e conduz à formação de uma 

opinião igualmente pública sobre ele. Ou seja, a publicidade aparece como uma pré-condição 

para a opinião pública. 

A Opinião Pública pode ser considerada ―pública‖ em dois sentidos, portanto: surge do 

debate público e tem como objeto algo que é de domínio público. Para Norberto Bobbio, a função 

da OP é permitir a ―ativa participação política‖ de todos os cidadãos com a manifestação de suas 

opiniões sobre as questões de interesse geral. Para ele, ―o poder político é o poder público (...) 

mesmo quando não é público, não age em público, esconde-se do público, não é controlado pelo 

público‖ (Bobbio, 2005, p.28) e a República diferencia-se dos regimes autoritários ou absolutistas 

exatamente porque há um controle público do poder e a livre formação de uma opinião pública 

(2005, p.28). Segundo o autor, 

nos casos em que a assembleia é a reunião dos representantes do povo, quando 

então a decisão seria pública apenas para estes e não para todo o povo, as 

reuniões da assembleia devem ser abertas ao público de modo que qualquer 

cidadão a elas possa ter acesso (Bobbio, 2005, p.30). 

 

Dessa forma, Bobbio concorda com Carl Schmitt na ideia de que ―a representação apenas 

pode ocorrer na esfera da publicidade‖ (Bobbio, 2005, p.30) e que a democracia precisa do 

exercício dos direitos de liberdade e só pode funcionar quando as ações dos governantes são 

―esmiuçadas, julgadas e criticadas quando tornadas públicas‖ (2005, p.30). Também Habermas 

ressalta que o Estado ―deve o atributo de ser público à sua tarefa de promover o bem público, o 

bem comum de todos os cidadãos‖ (Habermas, 2003, p.14). 

A opinião pública é um conceito estreitamente relacionado com os atuais regimes 

políticos, ou seja, os regimes representativos, surgidos na Época Moderna. Nesses regimes, a 

população elege representantes que formarão o governo. Mesmo nos casos em que o sistema 

político adotado é a Monarquia, o rei deixa de governar sozinho e passa a levar em conta os 

interesses, as necessidades e as opiniões dos representantes dos cidadãos. Entretanto, para que a 

opinião pública possa se manifestar livremente sobre as questões governamentais, o segredo do 

estado monárquico ou aristocrático não pode ser mantido. Se o governo é formado por 
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representantes eleitos periodicamente, é necessário que os eleitores saibam o que seus 

representantes fazem, para que possam escolhê-los racionalmente de acordo com seus interesses.  

Para Manin, a opinião pública consiste, exatamente, na ―voz coletiva do povo que, sem ter 

valor impositivo, sempre pode se manifestar independentemente do controle do governo‖ (1995, 

p.13). O ponto interessante do argumento é que a população sempre pode se manifestar como 

entidade política independente de seus representantes ou do governo. Segundo o autor, a 

liberdade de expressar essa opinião surge como uma ―contrapartida à ausência do direito de 

instrução‖ (1995, p.12) sobre o mandato dos representantes. Já que não podem obrigar os 

representantes a agirem conforme sua vontade, os cidadãos podem, pelo menos, expressar 

publicamente suas discordâncias como forma de pressão. 

O que está por trás da discussão sobre a opinião pública é o conceito de legitimidade do 

sistema político. Tradicionalmente, o tema provoca um debate importante para a Teoria Política e 

acompanha as reflexões sobre sistema representativo, sobre cultura política e sobre democracia. 

Guizot, por exemplo, ao descrever a história política da Europa em 1832, destaca o fato de que 

nenhum regime político quer ser nascido da força, ainda que todos os poderes, inicialmente, 

nasçam dela (Guizot, 1972). Mais de 80 anos depois, Max Weber retomaria o assunto em sua 

tipologia das formas de dominação. Weber identificava em muitas sociedades a legitimidade 

nascida do hábito, da antiguidade do regime, da tradição, portanto. Ao mesmo tempo, uma outra 

face da organização social tomava força: a dominação racional-legal, isto é, burocrática, que 

resultava no nascimento do Estado moderno (Weber, 1997; 1999; 1999b). 

Ambos, Guizot e Weber, ressaltam que nenhuma forma de dominação persiste com base 

apenas na força, em motivos materiais ou afetivos. Todo regime busca fundar sua estabilidade 

―ao cultivar a crença em sua „legitimidade‟‖ (Weber, 1999, p.139). Como afirma Guizot, o 

homem coloca razão, moralidade e legitimidade no mundo em que vive, isto é, constrói uma 

lógica para os regimes políticos e as formas de organização social que cria. 

O primeiro caráter da legitimidade política é, portanto, renegar a força como 

fonte de poder e aderir a uma ideia moral, a uma força moral, à ideia do direito, 

da Justiça, da razão. Eis o elemento-chave do qual emana o princípio da 

legitimidade política. Este princípio surgiu com a ajuda do tempo, da 

permanência (Guizot, 1972, p.70)
73

. 

                                                 

73 Tradução livre da autora para: ―El primer carácter de la legitimidad política es, pues, el de renegar la fuerza como fuente del 

poder y adherirse a una idea moral, a una fuerza moral, a la idea del derecho, de la justicia, de la razón. He aquí el elemento 
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Se a legitimidade é essencial para qualquer regime político, mais ainda em um regime 

democrático, que conta com a participação dos cidadãos no próprio governo, mesmo que sob 

forma representativa. Como ressalta Moisés, o regime democrático ―supõe o estabelecimento de 

um acordo ‗fundamental‘ entre os atores políticos a respeito da disputa pacífica pelo poder‖ e tal 

acordo é expresso em regras e procedimentos mínimos ―cujo núcleo central é a aceitação da 

tolerância em face da pluralidade de interesses, identidades e concepções sobre as relações entre a 

sociedade e a política‖ (Moisés, 1995, p.36). 

As eleições são um processo fundamental nesta concepção. Nadia Urbinati ressalta a 

necessidade da comunicação para a realização do processo eleitoral nas democracias. Segundo 

ela, é essencial para um ―governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a 

ativação de uma corrente comunicativa entre a sociedade política e a civil‖ (Urbinati, 2006, p.5). 

As eleições, portanto, criam um processo contínuo de tomada de decisões que traduz a 

especificidade e a singularidade da democracia moderna. Urbinati ressalta ainda que a 

representação possibilita à sociedade civil ―identificar-se politicamente e influenciar a direção 

política do país‖ (2006, p.8). 

A manifestação livre dos cidadãos, portanto, é uma das condições para avaliação de 

qualquer democracia, mas não a única. Segundo Hanna Pitkin, além de eleições livres, um regime 

democrático precisa ter um corpo colegiado representativo da população e garantir a 

representação das minorias na oposição que também forma o governo (Pitkin, 1967, p.235), 

exatamente para que haja oportunidade de expressão e representação da opinião pública sem o 

controle governamental. A autora admite que nenhum sistema institucional pode garantir a 

substância da representação, assim como as instituições não podem garantir as condutas 

desejadas, mas o seu arranjo de longo prazo pode ter uma função educativa para a cultura política 

da população. Ganham importância as crenças, as atitudes e as intenções dos cidadãos para a 

operação do sistema. Nesse aspecto, as instituições políticas assumem um papel formativo central 

em qualquer regime político e o desenvolvimento histórico das instâncias de representação é 

                                                                                                                                                              

fundamental del cual ha emanado el principio de la legitimidad política. Este principio ha emanado de aquél con la ayuda del 

tiempo, de la perduración‖. 
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essencial para manter a ―substância‖ do sistema, isto é, o conjunto de princípios e crenças que o 

rege. 

As formas institucionais historicamente desenvolvidas, as normas de conduta 

culturalmente enraizadas concretizam o ideal abstrato, dão-lhe importância 

prática e significado efetivo. Assim, o desenvolvimento e a melhoria das 

instituições representativas, o cultivo de pessoas capazes de cuidar do interesse 

dos outros de uma forma responsável, são essenciais se o objetivo que constitui a 

ideia de representação é ter qualquer efeito sobre nossas vidas reais (Pitkin, 

1967, p.239)
74

. 

 

Nesse desenvolvimento histórico das instituições, Pitkin ressalta a centralidade da crítica 

permanente e a abertura para reformulações dos mecanismos institucionais e da própria cultura 

institucional para o aperfeiçoamento dessas instâncias. Da tensão constante entre o modelo ideal 

e o real surgem as soluções para melhorar os processos e as dinâmicas sociais que encontram 

respostas nas instituições. Além de informar constantemente os cidadãos sobre o próprio 

funcionamento e prestar contas sobre suas ações, entidades ou órgãos públicos precisam também 

saber a opinião dos cidadãos sobre seu funcionamento. É o que a Ciência Política costuma 

chamar de ―accountability‖, ou controle social, algo que só pode ser feito por meio de uma 

comunicação eficiente da instituição com a sociedade, com práticas e canais adequados de 

comunicação. 

Partindo do pressuposto de que a legitimidade é condição essencial para a manutenção de 

um regime democrático – não apenas em seu aspecto quantitativo ou sua durabilidade, mas 

também em relação à qualidade de democracia, ou seja, aos resultados sociais que tal regime 

produz – acreditamos que as mídias legislativas podem contribuir para a construção da confiança 

e da legitimidade da instituição que representa, classicamente, o sistema das democracias 

representativas: o Parlamento. Além disso, esses veículos de comunicação podem auxiliar a 

instituição da qual fazem parte a ajustar-se às expectativas da população. E, por consequência, 

essas mídias podem influir na ampliação da confiança no regime democrático. 

O pressuposto de que a confiança dos cidadãos nas instituições de seus países ou 

comunidades é um aspecto essencial para a legitimidade do regime político e, portanto, para a 

                                                 

74 Tradução livre da autora para: ―The historically developed institutional forms, the culturally ingrained standards of conduct are 

what flesh out the abstract ideal, give it practical import and effective meaning. Thus the development and improvement of 

representative institutions, the cultivation of persons capable of looking after the interest of others in a responsive manner, are 

essential if the fine vision that constitutes the idea of representation is to have any effect on our actual lives (PITKIN, 1967, p. 

239)‖. 
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estabilidade do sistema social é defendido por Feres Jr. e Eisenberg (2006) no artigo em que 

criticam o uso do conceito de confiança interpessoal por muitos autores, especialmente norte-

americanos, como critério para avaliação da democracia. Para os autores, a confiança nas 

instituições mantém a legitimidade do sistema na medida em que representa ―a expectativa de 

ação reparatória ou punitiva por parte dos poderes estabelecidos contra todos aqueles que 

violarem os preceitos da lei‖ (2006, p.470). Dessa forma, as instituições políticas surgem como 

―fatores de diminuição de risco‖ (Feres Jr. e Eisenberg, 2006, p.471), pois seu funcionamento 

adequado inibe previamente os potenciais quebradores de confiança e possibilita a reparação dos 

danos causados pelo não-cumprimento das regras por alguns. 

No percurso realizado até aqui, articulamos as implicações mútuas entre os conceitos de 

publicidade, opinião pública e legitimidade, dentro da perspectiva de democracia representativa, 

para ressaltar a importância das mídias legislativas no sistema político. É inegável que tais mídias 

exercem uma função política. Em outras palavras, realizam a comunicação política da instância 

governamental constituída pelo Poder Legislativo. Esse aspecto, destacado no Capítulo 2 deste 

trabalho, não pode ser deixado de lado na análise dos veículos de comunicação da Câmara dos 

Deputados, sob pena de desenharmos um panorama incompleto e incorreto da realidade empírica. 

É importante lembrar, contudo, que não temos a pretensão de avaliar a eficiência e os efeitos 

dessa comunicação sobre a sociedade brasileira neste trabalho, pois isso seria tema de outro 

estudo.  

Um elemento importante a destacar é o objetivo da comunicação política. Para Maria 

Helena Weber (2007), todo o discurso construído no campo da política destina-se à eleição, isto 

é, o objetivo final é sempre o voto. Na opinião dela, muito mais do que a necessidade de 

prestação de contas, os processos de comunicação inerentes aos regimes democráticos estão 

dirigidos à propaganda, seja ―de um projeto político, de um sujeito, de um partido‖ (Weber, 2007, 

p.39). E isso ocorre mesmo em períodos não-eleitorais, quando os sistemas de comunicação 

montados pelo Poder Público nas diferentes instâncias do governo buscam a visibilidade para os 

atores políticos e a credibilidade para seus discursos e versões dos fatos. Nesses períodos, há a 

produção de uma ―informação cumulativa‖ dirigida à formação de imagem pública com 

incidência na decisão sobre o voto (Weber, 2007, p.25). Uma rede voltada para a ―eleição 

ininterrupta‖, nas palavras de Gomes (2004). A autora inclui as mídias legislativas entre as 

estratégias de comunicação política do Parlamento, juntamente com a manutenção de uma boa 
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relação com a imprensa e a produção de fatos e notícias a partir do discurso político (Weber, 

2007, p.28). 

O discurso político, aliás, é uma das principais ações dos atores políticos na busca da 

dominação legítima que garante o acesso da instância política ao poder e a conquista da 

legitimidade por meio de construção de opiniões, conforme analisa Charaudeau (2006). E 

também como garantia para a manutenção desse poder permanentemente ameaçado por ―sanção 

física (golpe de Estado), institucional (derrubada do governo) ou simbólica (descrédito)‖ 

(Charaudeau, 2006, p.19). Nesse sentido, as mídias legislativas ajudam os atores políticos na 

construção dos discursos hegemônicos de explicação da realidade social. A transmissão das 

sessões e audiências parlamentares, a realização de entrevistas e matérias jornalísticas sobre o 

processo legislativo, e a mediação de debates entre os deputados auxilia, por consequência, na 

manutenção da legitimidade do sistema institucional. 

Porém, é preciso ressaltar que a política que chega ao público é a ―política em cena‖, não 

a política de negociações entre os atores, conforme analisa Gomes (2004, p.115). Em outros 

termos, o discurso e o posicionamento público do ator político sobre determinados temas são tão 

essenciais no jogo político contemporâneo quanto a negociação entre os atores para a divisão do 

poder. Desse modo, o fator ―publicidade‖ sempre precisa ser considerado nos cálculos das 

negociações, envolvendo a visibilidade midiática, que é a esfera de visibilidade dominante nas 

atuais sociedades, o risco de exposição negativa, a popularidade e a imagem pública dos atores 

políticos (Gomes, 2004, p.116). Assim, a centralidade da mídia na divulgação do discurso 

político também é ressaltada por Gomes. 

Ainda sob a perspectiva de ―política em cena‖, a comunicação dos governos é um dos 

pontos destacados pelos autores interessados nas manifestações da comunicação política. 

Segundo o conceito de Heloiza Matos (2009), a comunicação governamental ―abrange o processo 

de difusão de mensagens e rotinas da comunicação social de agentes administrativos‖, ou seja, é 

estratégica na mediação entre os atores cívicos e o governo e assume um importante papel na 

configuração da imagem de ―Estado anunciante‖ (Matos, 2009, p.2). Nesse sentido, o Estado atua 

de forma estratégica para construir sua própria imagem e influenciar os cidadãos (Matos, 2009, 

p.3). As mídias das fontes, para muitos autores, são um dos principais exemplos dessa ação 

estratégica dos governos na comunicação.  
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Sob essa perspectiva, as mídias legislativas são veículos governamentais ou estatais, isto 

é, controlados por instâncias de governo e com objetivos declaradamente políticos. Entretanto, os 

produtores têm algumas restrições ao conceito, exatamente porque, como jornalistas, não querem 

que sua atividade seja identificada como comunicação política, ainda que admitam a existência 

desse fator no seu trabalho. Um deles relembra que  

(...) comunicação estatal, como eu já disse, vem da época do conceito do Estado 

não-democrático, ou dominado pelo poder econômico ou dominado por forças 

políticas autoritárias que não se baseavam em eleições democráticas. Então, 

comunicação estatal é um conceito diferente da comunicação pública. A 

comunicação pública deve ter a participação do Estado, provavelmente, porque é 

através do Estado que se viabiliza a distribuição dos recursos de uma sociedade, 

os impostos que você e eu pagamos, eles vão para um caixa único do tesouro 

federal, estadual ou municipal, e cabe ao Estado redistribuir esses recursos para 

atividades de interesse da sociedade. Então, nesse sentido, a comunicação 

pública tem que contar, realmente, com recursos públicos. Mas não 

exclusivamente. Nada impede que outras instituições, como, no caso, as 

universidades americanas são um exemplo disso, recebem também dinheiro de 

empresas, contribuições de entidades privadas, assim como recebem fundos 

estatais. Acho que esse seria um bom conceito para a comunicação pública se 

viabilizar num país como o Brasil (depoimento à pesquisadora). 

 

De acordo com o depoimento, o conceito de comunicação estatal ficou associado de 

forma pejorativa ao Estado autoritário e, por isso, os produtores evitam usar o termo, ainda que 

ele possa definir com razoável exatidão a comunicação exercida pelas mídias legislativas, afinal, 

controladas por um poder estatal. 

Para outros profissionais, contudo, o conceito de estatal não poderia ser aplicado ao 

Parlamento, pois o embate interno ao Poder Legislativo não reflete, como no Executivo, as forças 

partidárias que controlam o Estado e que fariam a verdadeira comunicação estatal, portanto. 

E as TVs Legislativas são as TVs que maior espaço dão à oposição. Nenhuma 

TV, em nenhum veículo os partidos de oposição têm tanto espaço, tanta 

exposição quanto nas TV‘s legislativas. Eu acho que isso combate um pouco a 

ideia de que é uma TV estatal. Por que veja o seguinte: o Estado é controlado 

por um governo, e o governo é feito por um partido, e nem por isso o partido do 

governo é o que detém maior espaço na nossa TV. Então é meio que um 

contrassenso dizer estatal. Estatal como? O que é do Estado reflete o grupo de 

poder que controla o Estado, o que está no poder naquele momento. Não é o 

caso da nossa TV, dos nossos veículos em geral. Ou então a gente é 

extremamente desenvolvido politicamente e não percebeu ainda (depoimento á 

pesquisadora). 
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Nessa perspectiva, é de ressaltar a confusão entre governamental, que diz respeito ao 

partido ou força política que chegou ao poder, de caráter transitório, e estatal, referente ao que é 

público, de todos os participantes da sociedade, com um caráter mais permanente. Interessante 

também é o fato de que, ao mesmo tempo em que rejeita o rótulo de ―estatal-governamental‖, o 

profissional afirma que o personalismo nas relações políticas no Congresso dificulta o uso 

―republicano‖ dos veículos.  

O fato de você ter uma política muito personalista, você ter uma fragilidade 

partidária, o nosso Congresso é muito mais ditado pelas pessoas do que pelos 

partidos, acho que o Congresso é forte como instituição, mas por trás dele tem 

pessoas, não tem partidos, não  tem instituições políticas, o Congresso em si é a 

instituição, então isso torna esses meios muito sujeitos a manipulação, sujeitos a 

uso político, com finalidade pouco republicana, digamos assim (depoimento à 

pesquisadora).  

 

Em certa medida, o jornalista chama a atenção para uma visão comum do Estado 

brasileiro, identificada nas análises de muitos pesquisadores e também por vários atores sociais 

como ―personalista‖. O Estado brasileiro seria pouco ―burocratizado‖, no sentido de Weber, 

porque pouco racional, sem as características que o autor alemão atribui ao estado racional-legal: 

impessoalidade, eficiência, rotinização do trabalho, rigidez das regras. Segundo essa visão, as 

normas legais são mais fluidas no Brasil, dependem dos atores envolvidos nos processos, ou seja, 

não são as mesmas para todos.  

Sem entrar no mérito da exatidão ou não dessas análises e opiniões sobre o Estado 

brasileiro e suas instituições, é importante destacá-las porque elas conformam um certo modo de 

ação dos profissionais. Há, por outro lado, jornalistas da Câmara que criticam exatamente a 

definição rígida de diretrizes editoriais e afirmam que o uso mais intenso dos veículos pelos 

parlamentares, especialmente com finalidades eleitorais, ampliaria a importância dessas mídias, o 

que contribuiria para melhorar as condições de trabalho da equipe. Uma perspectiva pragmática 

de ação política interna, portanto. 

Eu acho que o Diretor da Secom, além de definir as diretrizes, as políticas de 

comunicação, deveria agregar e trazer esse parlamentar, que, afinal, é a razão de 

ser disso aqui, para dentro dos veículos, e para colocar os veículos dentro da 

atividade dele. Você vê, por exemplo, só para dar um exemplo desse 

distanciamento, a dificuldade que nós, aqui na TV, temos pra conseguir 

deputados para gravar um programa que é dos deputados, chamado Palavra 

Aberta. A gente tem que sair de lupa na mão, de laço, pra conseguir trazer os 

deputados. Porque muitos deputados não entenderam, até agora, qual é a função 

institucional dessa emissora. E talvez nem tenham entendido ainda que eles 
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próprios podem se beneficiar muito da emissora, do ponto de vista eleitoral. Os 

que descobrem isso, se dão muito bem (depoimento à pesquisadora). 

 

Além de ressaltar dificuldades práticas para a realização da atividade, o depoimento 

mostra a tensão entre os atores políticos e os profissionais da comunicação dentro dos veículos 

legislativos. Como ressalta Gomes sobre a mídia em geral, há uma constante disputa entre os 

vários atores sociais – governo, oposição, agentes do mercado, jornalismo econômico e público – 

para determinar as versões e a agenda econômica da opinião pública (Gomes, 2004, p.134). Até 

porque os agentes políticos sempre querem uma exposição midiática favorável, isto é, ―querem 

aparecer nos jornais, nas revistas, no rádio e na televisão de modo que lhes renda o máximo de 

benefícios junto ao público‖ (Gomes, 2004, p.155) e também querem que seus adversários 

tenham exposição negativa. 

Nos veículos legislativos, essa disputa pode assumir diferentes contornos pela percepção 

dos parlamentares de que há maior dependência dos jornalistas das fontes oficiais internas à Casa 

– sem deputados, não há matéria, na maioria dos casos – e também por eles atribuírem menor 

importância às mídias da Câmara, por terem menor audiência e credibilidade que as demais 

mídias. Dessa forma, para a ação estratégica dos deputados em busca da visibilidade pode ser 

melhor ter 10 segundos no Jornal Nacional do que um programa inteiro na TV Câmara. 

Em relação à mídia convencional, é conveniente lembrar que muitos pesquisadores 

atribuem a ela um papel concorrencial com o Legislativo. Ao analisar a história de 

desenvolvimento da imprensa e do Parlamento na Inglaterra, Marbut afirma que a origem da 

força da notícia como arma nas controvérsias políticas está na disputa que foi travada entre o rei 

Charles I e o Parlamento no século XVII (Marbut, 1971, p.13). A luta da burguesia, que 

majoritariamente formava o Parlamento, contra o monarca, usou os jornais, conferindo poder 

político às publicações e à publicidade feita por elas de debates e decisões. Com o passar do 

tempo e o aumento do poder parlamentar, os jornalistas passaram a buscar maior autonomia em 

relação aos políticos e, dos resultados dessa luta, surgiu o ideal moderno da liberdade de 

imprensa. Segundo o autor, um processo similar ocorreu nos Estados Unidos, onde o Congresso, 

já na segunda sessão, permitiu o acesso dos repórteres. 

A autonomização crescente do campo jornalístico, tanto em relação ao político, quanto ao 

econômico, é um fato analisado por muitos pesquisadores e ressaltado sempre pelos profissionais. 

Robinson, por exemplo, lembra que o processo de crescente hostilidade da mídia norte-americana 
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em relação ao Congresso detectado na década de 1980 foi considerado como uma 

―profissionalização da imprensa‖ pelos próprios jornalistas, enquanto os atores políticos 

chamavam o fenômeno de ―canibalismo‖ (Robinson, 1981, p.56). De qualquer forma, a maior 

autonomia da imprensa em relação à política contribuiu para ampliar a desconfiança mútua entre 

parlamentares e jornalistas. Nas sociedades contemporâneas, a comunicação controla a esfera de 

visibilidade pública, isto é, a única parte da cena pública que atinge praticamente toda a 

população (Gomes, 2004, p.143). A mídia constitui uma espécie de ―mundo, de horizonte de 

realidade‖ mais importante para a sociabilidade do que a experiência cotidiana (Gomes, 2004, 

p.144). 

Nesse sentido, os agentes do mundo da comunicação situam-se na entrada deste 

mundo, como se fossem um deus terminus, selecionando as pessoas, fatos, 

discursos e eventos que podem ser aí introduzidos, que podem ganhar existência 

midiática e organizando o modo como o podem ser (Gomes, 2004, p.144). 

 

Em certa medida, é esse poder selecionador inerente à tarefa jornalística que os deputados 

querem obter. Como atores políticos, o controle da própria imagem para eles é crucial (Gomes, 

2004, p.286). Para isso, criam veículos legislativos como uma alternativa à cobertura da mídia 

convencional que eles consideram enviesada ou dramatizada (Cook, 1986, p.204). Em sua análise 

dos canais legislativos do Brasil e do México, Dulce Queiroz também afirma que a motivação 

principal dos parlamentares ―estava na busca de um contraponto ao discurso promovido pela 

mídia tradicional em torno do parlamento, calcado principalmente na denúncia e na 

espetacularização‖ (Queiroz, 2007, p. 200-201). 

Entretanto, ao entrarem em funcionamento, as mídias legislativas acabam reduzindo o 

poder dos parlamentares de interferência na atividade, por dois motivos. O primeiro deles é que a 

própria logística da atuação jornalística impede que todas as decisões sejam tomadas com base 

nos critérios políticos mais desejáveis do ponto de vista dos deputados. Em certa medida, as 

rotinas jornalísticas acabam impondo seus próprios critérios e formas de organização dos fatos, 

como vimos na análise detalhada no Capítulo 3. O segundo motivo é que as atividades são 

realizadas por profissionais que também disputam a autonomia da profissão e lutam, 

constantemente, por uma independência nas decisões. Ou seja, os jornalistas atuam dentro do 

próprio campo profissional em busca da autoridade que lhes confere a competência profissional. 

Como ressalta Gomes, o uso do campo político para adquirir legitimidade gera descrédito entre 

os colegas e diminui a autoridade do profissional (Gomes, 2004, p.56), enquanto a autoridade 
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acumulada ao máximo assegura ao seu detentor o poder de definir as regras do jogo (p.54). Em 

resumo, a profissionalização das atividades de comunicação acaba retirando o poder da política e 

criando condições para maior autonomia do campo jornalístico. Como parecem perceber os 

profissionais. 

Foi uma discussão interna mesmo. Eu não acredito, e não tem nenhum elemento 

que diga, que algum Deputado pensou nessas regras. As pessoas daqui têm essa 

visão, do que é comunicação pública e de qual que é o nosso papel. E, de certa 

forma, a gente foi bem sucedido nisso aí. Agora, é óbvio que uma vez ou outra 

existe uma tentativa de ingerência política, do mesmo jeito que em qualquer 

veículo comercial existe interferência direta do Departamento Comercial ou do 

dono do jornal. Ou você acha que os veículos comerciais também não têm 

assuntos do seu interesse? Me lembro, por exemplo, só para citar um exemplo, 

quando o governo endureceu a legislação para evitar a contratação de pessoas 

como pessoa jurídica, que é o que todos os veículos de comunicação fazem hoje 

em dia, quando o governo resolveu endurecer essa legislação todos os jornais 

comerciais desceram o cacete e fizeram uma grande campanha contra. Por quê? 

Porque atingia diretamente o interesse deles. Então, a gente não pode ser 

ingênuo ao ponto de achar que não existe interferência editorial em lugar 

nenhum. A gente tem uma relativa proteção contra isso porque tem 513 

deputados com posições tão divergentes um do outro que isso acaba virando um 

anteparo para a gente. A gente não pode ser parcial, a gente não pode dar mais 

destaque para um deles, a gente não pode dar mais destaque para um partido, ou 

para uma comissão, ou para uma frente parlamentar. A gente é obrigado a ser 

equilibrado, entendeu? Então, isso é uma coisa interessante que tem aqui dentro 

(depoimento à pesquisadora). 

 

Ao ressaltar que a mídia comercial também tem vários interesses, o jornalista apenas 

corrobora as análises teóricas que identificam as tensões entre os interesses divergentes de 

política, economia e mídia (Gomes, 2004). E chama a atenção para a disputa entre os diferentes 

campos sociais pela determinação das condições de visibilidade pública da política. Disputa 

constante que leva alguns autores a rejeitar a identificação da mídia como Quarto Poder. Como 

ressalta Neveu,  

Postular a economia de um quarto poder é também esquecer que ao longo da 

história todos os poderes sociais souberam se adaptar a uma relação simbiótica 

com o jornalismo e institucionalizar seus ângulos, devido ao estatuto 

privilegiado de certas fontes, aos mecanismos de indexação e de filtragem 

favorecidos pela homologia entre editoriais e instituições (Neveu, 2006, p.196). 

 

A citação de Neveu serve para lembrar que, apesar da autonomia conquistada, o 

jornalismo é fortemente influenciado pela cultura de cada sociedade, em cada época particular. 

Assim, as visões de mundo dominantes também aparecem com destaque na produção cultural, o 
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que inclui o discurso jornalístico. Como prática social, o jornalismo não está imune às posições e 

ideias preponderantes nas demais esferas, assim como contribui para influenciá-las. Em nossa 

análise, portanto, não é possível desconhecer a dimensão da comunicação política em operação 

nas mídias legislativas. Sem levar em conta este aspecto, corremos o risco de deixar de lado um 

elemento fundamental na caracterização das tensões da atividade jornalística nos veículos da 

Câmara. Apesar de sua importância central, contudo, o fator político não é o único a atuar no 

processo, como veremos a seguir. 

 

5.2 Comunicação institucional 

Para um profissional da Secom, há mais de 30 anos na Câmara, a estrutura de 

comunicação é um exagero, em comparação com a mediocridade das discussões feitas na Casa. 

―Nós criamos uma espécie de Parlamento paralelo‖, acredita. Ou seja, noticiam-se tantas coisas 

que a imagem noticiada da Câmara parece muito mais dinâmica, relevante ou ativa que a 

verdadeira Câmara. 

As considerações do jornalista levantam um aspecto que não pode deixar de pautar uma 

análise das mídias legislativas: a comunicação institucional, também chamada por vários autores 

de comunicação organizacional. Por tratar-se o Parlamento de uma instituição política, 

preferimos o primeiro termo. Efetivamente, como veículos de comunicação mantidos por uma 

instituição política e governamental, as mídias da Câmara realizam um trabalho de produção de 

imagem e exibem uma série de conteúdos informativos destinados a comunicar valores, serviços 

e direitos dos cidadãos. Neste sentido, ao efetuarem a comunicação da Casa com o público 

brasileiro, tais mídias são veículos institucionais. 

Conforme ressaltamos no Capítulo 4 deste trabalho, apesar do alto teor informativo, 

grande parte do que é produzido pelos veículos da Câmara não pode ser considerado jornalismo. 

Programas de televisão, campanhas informativas de rádio, informações prestadas pela Agência 

Câmara, entre outros produtos, constituem conteúdos institucionais úteis para a população, mas 

que não atendem aos critérios de enquadramento jornalístico. Mesmo no caso em que são 

produzidos por jornalistas, como as campanhas informativas ou os textos sobre projetos de lei, 

tais produções não são classificáveis entre os gêneros jornalísticos. Em muitos casos, trata-se de 

produções híbridas, isto é, produtos de alto teor institucional, mas que também exibem um valor 
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informativo de utilidade pública. Aliás, a tendência é verificada em vários tipos de informação, 

com especial ênfase para a informação política. 

A informação em geral, e a informação política em particular, há muito 

transbordou a esfera propriamente jornalística, invadindo outros territórios, 

transmutando-se nas mais curiosas metamorfoses e hibridismos, de tal forma que 

hoje, quantitativamente, há praticamente tantos produtos informativos e híbridos 

quanto produtos de ficção na televisão comercial e no mercado editorial (Gomes, 

2004, p.312). 

 

Os profissionais da Câmara têm noção dessa mistura que se verifica na produção 

cotidiana de informações sobre o Parlamento
75

. Ao analisar as programações da TV Câmara e do 

Canal Del Congresso mexicano, Dulce Queiroz
76

 concluiu que  

os noticiários produzidos pelas TVs legislativas se classificam, em parte, como 

jornalismo – na acepção tradicional da palavra – uma vez que adotam os 

mesmos princípios, técnicas e valores dos jornalistas tradicionais, tendo 

inclusive, o mesmo destinatário, qual seja, o público. Contudo, além de serem 

produzidos por emissoras pertencentes a uma instituição, estes telejornais 

incorporam também, em sua produção noticiosa, elementos típicos da 

comunicação institucional. Outro fator que nos impede de classificar os 

noticiários legislativos como puramente jornalísticos é o fato de não existir, nas 

rotinas produtivas das redações legislativas, a prática da reportagem 

investigativa, não havendo, portanto, a denunciação. Assim, concluímos que os 

noticiários legislativos se encontram em uma zona de fronteira e de mixagem 

entre o jornalismo tradicional e a comunicação institucional. (...) Concluímos, 

portanto, que os noticiários produzidos pelas TVs legislativas são o resultado de 

uma fusão entre o jornalismo tradicional e a comunicação institucional, podendo 

ser classificados como jornalismo institucional. Nesse sentido, consideramos, 

ainda, que os profissionais que trabalham nas redações de emissoras legislativas 

devem ser considerados jornalistas e não comunicadores institucionais (Queiroz, 

2007, p.201-202). 

 

Queiroz adota, portanto, a hipótese da hibridização dos gêneros no campo 

comunicacional, algo já ressaltado por vários pesquisadores. Para muitos jornalistas da Câmara, a 

confusão de gêneros não é um problema. Alguns afirmam, inclusive, que os veículos deveriam 

assumir sua vocação institucional e dar mais atenção para os conteúdos informativos que não são, 

necessariamente, jornalísticos. 

                                                 

75 Em sondagem realizada em 2009 com jornalistas que trabalham em várias instituiçõs legislativas do Brasil, Gonçalves 

identificou que 67,86% deles avaliaram o resultado de sua atividade como uma informação híbrida. Para 32,14% dos 

respondentes é uma mescla de jornalismo, propaganda partidária/ideológica e relações públicas, enquanto 28,57% avaliaram que 

se trata apenas de informação jornalística e igual percentual acredita ser uma combinação de relações públicas com informação 

jornalística. 
76 Dulce Queiroz, autora de uma dissertação que compara a TV Câmara ao Canal Del Congresso do México, também é jornalista 

concursada da Câmara dos Deputados, onde trabalha  há mais de 10 anos. 
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No período de realização da pesquisa empírica encontrei dois colegas da Secom em um 

almoço e tive a oportunidade de conversar informalmente com eles sobre nossa atividade 

profissional. Um deles, jornalista da TV Câmara, defendeu o papel institucional que a emissora 

deveria cumprir, fazendo ―um trabalho de imagem da Câmara‖. Segundo ele, é para isso que 

servimos, para melhorar a imagem da instituição, para atuar ―com foco‖ nas atividades da 

Câmara. Ele citou vários programas, incluindo documentários e curtas para dizer que, apesar de 

ótimos programas, não deveriam estar na grade da emissora, pois não fazem parte de seu papel. 

―A TV Câmara tem que deixar para lá essa ideia de ser uma emissora pública, temos que ser uma 

TV institucional, da Câmara‖, afirmou. Em determinado momento, chegou a dizer que se irritava 

quando assistia aos programas que considerou ―desviados de sua função‖ e via que seu ―dinheiro 

estava sendo mal-empregado‖. 

O outro colega que dividia a mesa conosco questionou alguns pontos da argumentação e 

afirmou que ―a TV precisava ser educativa, ter maior profundidade no noticiário, com uma boa 

localização histórica dos assuntos, para melhorar a democracia no País‖. Segundo ele, ―não são 

apenas as emissoras educativas que precisam ser educativas‖. Ele perguntou se ―trabalhar a 

imagem‖ da Câmara significava esconder os fatos ruins, os escândalos dos telespectadores, ao 

que o jornalista da TV respondeu que não, que isso não deveria ser feito e que não era feito pela 

emissora.  

É interessante que a posição do profissional da TV Câmara tenha sido expressa por ele, 

um repórter bastante jovem, oriundo da mídia comercial, sem cargo de chefia e que está em 

atividade na função jornalística. Não foi um dos gestores, nem uma das relações públicas da Casa 

quem fez as declarações, mas um representante do grupo que denominamos de ―jornalistas‖ em 

nossa análise. Isso revela que existem mais complexidades em jogo no discurso dos profissionais 

da Secom sobre a própria atividade do que parecemos reconhecer à primeira vista.  

Como afirmam outros jornalistas da TV Câmara. 

Não vejo a TV Câmara como uma TV pública, como muita gente vê. Eu vejo 

como uma TV institucional. Isso me orgulha muito. Eu trabalho para uma 

instituição, talvez a mais importante da República, que é o Poder Legislativo. 

Não me diminui nada dizer que trabalho para uma TV institucional em vez de 

uma TV pública. A gente pode até falar que a TV Câmara faz parte de uma coisa 

que se poderia chamar de campo público onde estariam as TVs universitárias e 

as TVs educativas, etc. Mas eu entendo ela como uma TV institucional. Então, é 

uma TV que dá transparência aos atos praticados no âmbito da Câmara do 

Deputados. Inclusive o confronto de opiniões, pois uma das funções aqui é ser 



216 

 

 

fórum de discussões e dar curso às investigações e à fiscalização dos demais 

poderes (depoimento à pesquisadora). 

 

Acho que ela é institucional, na medida que você dedica espaço para Plenário. 

Tem dia que você passa 12 horas de Plenário. Só uma TV institucional passa 12 

horas de Plenário, porque o Plenário não é uma atividade que o formato seja 

adequado à televisão, entendeu? Nós estamos na sociedade do espetáculo, em 

que todas as solenidades públicas, a troca da guarda da Rainha, os shows de 

rock, as missas, tudo hoje está adequado à televisão. O formato da cena pública 

hoje é para ser uma cena televisada. E o nosso Plenário não é uma peça 

televisada, ele é péssimo para a televisão. É difícil você ver, porque tem discurso 

muito longo, as pessoas falam demais, falam alto, falam errado, quem não é um 

conhecedor da atividade do Plenário tem uma dificuldade de identificar as coisas 

ali e discernir o que está acontecendo. Então, se você dá 12 horas por dia de 

plenário, só pode ser uma TV institucional, entendeu?  Nenhuma outra TV daria 

12 horas de Plenário. Nem pública, nem privada, nem estatal, nem nada. Só uma 

TV da instituição mesmo para dar (depoimento à pesquisadora). 

 

Um dos profissionais ressalta que a comunicação institucional precisa ser feita pelas 

mídias legislativas, pois elas representam a instituição, atuam como porta-vozes oficiais do órgão. 

A questão institucional vez ou outra precisa fazer parte disso. Mas eu acho 

normal. A igreja católica tem a Rede Vida, a emissora de televisão dela. Vamos 

fazer uma comparação bem direta com a Câmara. Quando ela é atacada em 

alguma coisa, nada mais legítimo que ela se defender por meio daquela rede. Eu 

acho normal. Ou que defenda os pontos de vista dela nessa rede também. Que 

use a rede pra amplificar os pontos de vista dela. Pra prestar contas, no caso da 

Rede Vida, pra massa de pessoas que tem aquela devoção religiosa e que precisa 

disso. Ou pras pessoas que trabalham na grande instituição, porque a Igreja 

Católica tem toda uma ramificação, toda uma estrutura pelo país pra se sustentar, 

então ela precisa da comunicação, é um negócio valiosíssimo esse veículo de 

comunicação pra ela fazer essa máquina que a sustenta funcionar corretamente. 

No caso da Câmara acho que é a mesma coisa: há milhões de coisas 

institucionais que a gente tem que destacar, tem que informar. Não tenho pudor 

disso. É diferente de você usar a TV Câmara pra divulgar, pra fazer a divulgação 

muito intensiva das atividades de alguém que, por exemplo, naquele momento 

ocupa a presidência da Câmara. Acho que a presidência da Câmara tem 

naturalmente uma presença muito forte na TV Câmara e na rádio e no jornal 

porque o presidente é uma figura que, digamos assim, está ―em todas‖. Em todas 

as questões ele está participando, é natural que ele apareça muito, que o nome 

dele seja citado o tempo inteiro. Mas isso faz parte de uma circunstância 

noticiosa (depoimento à pesquisadora). 

 

O que muitos autores costumam chamar de ―jornalismo institucional‖ é composto por um 

conjunto de suportes e estratégias de informação e tem como objetivos principais ―a consolidação 

do ponto de vista da organização, o reforço de suas diretrizes e o eco de suas posições 

ideológicas‖ (Silveira, Adghirni, 2008, p.2). Viana (2008) destaca que os jornalistas que 



217 

 

 

trabalham com jornalismo institucional fazem críticas sim, mas diretamente às lideranças das 

organizações, sem publicá-las. ―E quando as publica é dentro de uma estratégia determinada, com 

sinal verde daqueles que efetivamente decidem‖, ressalta. Por isso, o compromisso com a 

sociedade não é direto como no jornalismo tradicional, mas mediado, por força do sigilo, pela 

hierarquia organizacional. Segundo o autor, a publicação ou não de uma matéria no jornalismo 

institucional depende da liderança da organização, não do jornalista.  

Apesar do formato jornalístico e da produção de notícias, entrevistas e outros gêneros de 

produção noticiosa, tal jornalismo tem como objetivo principal a disseminação de informações 

sobre uma determinada organização. Por esse motivo e também pelo fato de que a decisão final 

não depende do jornalista, mas do comando organizacional, vários pesquisadores chegam a 

desconsiderar tais práticas como ―jornalísticas‖, afirmando que deveriam ser incluídas no rol das 

relações públicas, principalmente porque a intenção principal é defender os pontos de vista do 

emissor, e não do público. Alguns jornalistas da Câmara se alinham a esta perspectiva. 

A gente faz uma comunicação... de house organ às vezes. A verdade é essa. Eu 

estudei relações públicas durante um ano e não vejo diferença conceitual entre 

os princípios das relações públicas, que não existem para enganar ninguém, mas 

para destacar o que é positivo dentro de uma instituição, e o que nós fazemos 

aqui. O nosso trabalho está no meio do caminho entre o jornalismo e as relações 

públicas. Não acho que isso é ofensivo, não, entendeu? Acho que é uma 

realidade. Você acaba admitindo isso. (...) Às vezes, o que a sociedade quer ver 

é exatamente o que você não pode mostrar. Eu acho que a gente fica traçando 

mais de uma Câmara, como um país das maravilhas, e acho que ninguém lá fora 

engole isso. 

 

Como já mencionamos anteriormente, a questão da credibilidade do jornalismo enquanto 

campo autônomo de produção informativa é o que está em questão. Se a decisão final não cabe 

ao jornalista, como fica a autoridade e a competência profissional? Como o leitor vai lidar 

jornalisticamente com um gênero de produção híbrido, que não pode receber a mesma 

credibilidade das informações publicadas por outros veículos? 

Neste ponto, é preciso destacar as diferenças entre o jornalismo praticado nas mídias 

legislativas e o jornalismo institucional. A primeira delas é o caráter específico da instituição 

Parlamento, que não pode ser comparada a uma empresa, a uma organização não-governamental 

ou mesmo aos demais poderes do Estado. O ―caráter parlamentar‖ difere, basicamente, pelo 

status político dos atores que o integram. Os deputados são representantes da população, 

democraticamente eleitos, não acionistas de uma corporação. Enquanto grupo, acredita-se que 
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defendam o interesse comum, e não apenas o interesse específico de uma corporação ou grupo 

social – ainda que caibam críticas às instituições representativas e ao próprio sistema 

representativo brasileiro, com as complexidades e distorções que se possam encontrar no sistema 

eleitoral. Por exercerem um mandato conferido pela população, pode-se dizer que tanto 

deputados quanto mídias legislativas precisam estar a serviço da sociedade, e não de seus 

próprios interesses ou, no máximo, dos interesses da instituição. 

Queiroz também ressalta a diferença entre emissoras mantidas pelo Legislativo e pelo 

Executivo. Para a autora, a pluralidade partidária essencial nos canais legislativos é uma 

vantagem comparativa em relação aos canais mantidos diretamente pelos governos. 

No ambiente das redações legislativas, é imperioso conceder espaço a todos, 

uma vez que no parlamento, cada deputado e cada senador têm o mesmo grau de 

representatividade. Cada qual – independente do número de parlamentares que 

compõem a sua bancada – tem direito a voz nestas emissoras (ainda que 

persistam mecanismos que favorecem a atuação de bancadas majoritárias, como 

no caso da composição da Comissão Bicameral, do México). Enquanto uma 

emissora governamental, por exemplo, tem apenas uma figura central – que é a 

do presidente da República – as TVs legislativas têm centenas de deputados e 

senadores, com posições políticas as mais divergentes: políticos de esquerda, de 

centro-esquerda, de direita, moderados, conservadores, etc... O caráter 

pluripartidário e portador de diversas tendências verificado na grande maioria 

dos parlamentos latino-americanos é o que pode garantir (e já vem garantindo) 

aos noticiários das TVs legislativas uma maior autonomia relativa e uma maior 

liberdade de expressão. Esta característica permite (e quase obriga) que os 

profissionais destas emissoras tratem de todos os assuntos, de forma 

transparente, independente, equilibrada e plural – sob o risco de sofrerem 

pressões por parte de parlamentares e eleitores que, por ventura, não se sintam 

representados nestas emissoras (Queiroz, 2007, p.206-207). 

 

Uma outra diferença diz respeito ao status dos próprios jornalistas como servidores 

públicos. Em sua maioria, os profissionais do jornalismo na Secom são concursados, isto é, são 

servidores de carreira, que não podem ser demitidos pela simples vontade dos gestores ou 

detentores dos cargos políticos. Essa condição pode garantir maior autonomia para os jornalistas 

das mídias legislativas do que seus colegas das mídias comerciais e de outras mídias das fontes, 

tais como organizações privadas. Desse modo, acreditamos que a simples caracterização do 

jornalismo praticado pelas mídias legislativas como ―jornalismo institucional‖ deixe de lado 

algumas questões importantes. 

Concordamos com Gonçalves em sua análise de que ―os jornalistas legislativos são atores 

sociais que possuem relações de duplo pertencimento ou dupla identidade‖ (2010, p.12). Segundo 
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o autor, os profissionais que atuam nas mídias legislativas ―transitam em espaços de conivência e 

interação entre a imprensa, o meio político e a administração pública‖ e, por isso, tais 

profissionais são ―jornalistas-servidores públicos‖ (Gonçalves, 2010, p.12-13). Assim como o 

autor, não pretendemos menosprezar os jornalistas legislativos por sua identidade ―dupla‖. Ao 

contrário, queremos apenas ressaltar uma realidade empírica que parece ser constante na 

atividade. 

Porém, as palavras de um colega da Câmara sobre o assunto deixam transparecer um certo 

incômodo dos profissionais com essa identidade dual, especialmente em sua mescla com as 

relações públicas. 

Infelizmente, eu posso dizer que a minha conclusão, sem ofender ninguém, 

nenhum dos colegas que trabalham aqui, é que nós fazemos um jornalismo 

chapa-branca aqui dentro. (...) Não me sinto jornalista aqui. Me sinto um 

jornalista, como é que eu posso dizer... mesclado, sabe? Meio jornalista, meio 

RP. E o lado RP é mais forte. (...) O nosso trabalho aqui é um equivalente 

funcional do trabalho de assessor. Porque o seu objetivo primordial é agradar ao 

assessorado. E nas brechas é que você tenta fazer alguma coisa a mais. É um 

assessor. Acho que a Secom é uma assessoria de imprensa, entendeu? Da Mesa, 

dos cabeças do Congresso (depoimento à pesquisadora). 

 

Apesar do aparente incômodo com a indefinição de papeis ou com uma definição 

considerada ―pouco jornalística‖, é comum perceber no discurso dos jornalistas uma certa fluidez 

nos papeis atribuídos à profissão. Em estudo realizado na década de 1990 com profissionais dos 

principais jornais e revistas do país, Cardoso (1995) identifica diferentes papeis ressaltados por 

eles: fiscalizador do governo, formador de opinião, mediador isento. O autor conclui afirmando a 

existência de ―uma tensão entre isenção e responsabilidade no tratamento da notícia, tensão que 

envolve tanto conteúdos noticiados quanto a forma de fazê-lo‖ (Cardoso, 1995, p.139). Neveu, 

por sua vez, ao falar da realidade francesa, identifica o jornalista quase com os mesmos termos:  

Muitos jornalistas vivem seu trabalho como uma missão de serviço à população, 

a quem eles levam informações úteis. Ser jornalista é ser o ‗mediador‘ que deixa 

visível a vida social, o ‗pedagogo‘ e o ‗organizador‘ que põe clareza no caos dos 

acontecimentos. A identidade compartilhada traz também à tona o jornalista 

como peça da democracia, e até como agente ativo do contrapoder (Neveu, 

2006, p.37). 

 

Como mostram os depoimentos, para muitos profissionais da Secom o papel de educador 

social é forte, enquanto outros ressaltam uma ideia de mediação, mais conectada ao conceito de 

objetividade jornalística. No caso das mídias legislativas, uma das tarefas dos jornalistas é, com 
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certeza, divulgar informações essenciais para o funcionamento do sistema representativo 

simbolizado e realizado pelo Parlamento. Ao mesmo tempo em que servem à instituição, os 

jornalistas também contribuem para a realização da democracia, portanto. Comunicação 

institucional que ultrapassa as fronteiras da instituição para atuar na formação e na instrução dos 

cidadãos. De onde viria o incômodo, portanto, em assumir tal identidade híbrida? Como ressalta 

uma repórter da Rádio Câmara: 

É claro que a gente tem também um papel que é institucional. O que a gente 

publica aqui, ou o que a gente transmite, o que a gente veicula, é basicamente a 

posição oficial da Câmara. Então, a nossa posição é um pouco híbrida, e, de 

certa forma, a gente tem conseguido equilibrar essas duas características, de ser 

pública e ao mesmo tempo institucional. O que não é uma tarefa fácil de 

equilibrar, não. É uma coisa complicada, que se constrói no dia a dia. Pra isso, a 

gente criou ao longo desses anos todos regras de execução, de produção do 

nosso material jornalístico que atenda a essa exigência do equilíbrio, da 

diversidade, do atendimento ao cidadão, e, ao mesmo tempo, temos espaço para 

divulgação institucional, não no sentido de institucional panfletário ou 

publicitário, mas no sentido de divulgar produtos que a Câmara faz também, que 

são muitos (depoimento à pesquisadora). 

   

Um dos fatores em ação na determinação dessa identidade específica dos jornalistas 

legislativos é o caráter eminentemente público do Legislativo, formado pelos representantes 

eleitos pela população e com obrigações públicas de prestação de serviços e de atuação política. 

A comunicação institucional da Câmara, desse modo, apresenta características próprias e 

específicas que não são encontradas em qualquer instituição. Além disso, os próprios valores da 

instituição são diretamente ligados ao funcionamento do sistema político do País. Uma 

comunicação institucional essencial para a democracia, portanto, ainda que produtores e 

deputados, algumas vezes, não pareçam ter a exata noção disso. 

Muitos deputados confundem a nossa missão com a missão de divulgar 

pessoalmente a atividade dele. E a gente não divulga pessoalmente ninguém. O 

que a gente divulga é o trabalho parlamentar. O que é? Debater assuntos, 

fiscalizar o governo e propor legislação. A gente cobre tudo isso, mas não no 

sentido de cobrir o deputado pessoalmente. As pessoas criaram regras que fazem 

com que isso seja bastante separado, o institucional do jornalístico. A gente tem 

o espaço para o institucional. Existem campanhas, inclusive publicitárias, feitas 

pelos veículos da Câmara em relação a produtos que a Câmara faz, mas que não 

se confunde com a cobertura jornalística, que tem todo esse caráter de equilíbrio 

e busca da imparcialidade. Isso se mistura, às vezes, quando, por exemplo, a 

Câmara lança um site que é acessível a cegos. Quando a Câmara lança um 

produto que tem interesse público, por exemplo, a acessibilidade do portal da 

Câmara, é uma divulgação institucional? É. Mas também não tem interesse 
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público? Tem. Então, isso é notícia para a gente, entendeu? (depoimento à 

pesquisadora).  

 

Nem todos os produtores, entretanto, parecem ter problemas com um modelo híbrido de 

jornalismo e comunicação institucional. 

Eu concordo com esse modelo meio híbrido. Digo mais pra você: acho que 

tínhamos que ser mais institucionais do que somos, entendeu? Na minha visão 

pessoal, nós deveríamos ter um conteúdo mais institucional do que nós temos, 

no sentido de valorização do poder, da democracia representativa, do Poder 

Legislativo, dessas teorias de estado, dessas práticas que caracterizam a 

democracia. Acho que nós precisamos ter mais naquele negócio de mostrar os 

bons exemplos, as boas práticas do Poder Legislativo, entendeu? Tudo aquilo 

que possa valorizar o Poder Legislativo. Eu acho que a gente faz alguma coisa 

nessa área, mas, a meu ver, fazemos pouco, e tínhamos que fazer mais. E aí é até 

uma posição meio reativa, dizendo o seguinte: se a mídia privada se esmera em 

buscar as coisas que denigrem a imagem, que prejudicam, nós deveríamos 

também, em contrapartida, buscar balançar um pouco isso, pelo menos 

mostrando as boas práticas, os bons exemplos, as coisas que engrandecem, que 

justificam o Poder Legislativo e que fazem a democracia representativa ser o 

melhor regime que o homem já encontrou para viver em paz, para resolver os 

seus conflitos sem ter que recorrer à guerra, e buscar reduzir as desigualdades 

(depoimento à pesquisadora). 

 

A condição específica de trabalho dos jornalistas da Câmara num sistema híbrido, que 

mistura práticas e critérios clássicos da profissão com atividades e conteúdos de comunicação 

institucional, conforme detalhado no Capítulo 4, provavelmente é mais um fator de tensão para os 

profissionais. Tal condição amplia os questionamentos sobre a própria identidade profissional e 

traz uma sensação de incerteza sobre a prática cotidiana. Mas também cria possibilidades de 

atuação que não são comuns na imprensa convencional, além de aumentar o sentido de 

responsabilidade social que os jornalistas demonstram, ao combinar a identidade jornalística com 

o exercício do serviço público. 

 

5.3 Comunicação pública 

O terceiro eixo que adotamos para a reflexão apresentada neste capítulo é o conceito de 

comunicação pública, que surgiu no debate acadêmico nas últimas décadas. Para Brandão, os 

diferentes significados com que o termo é usado demonstram que ―a expressão ainda não é um 

conceito claro, nem mesmo uma área de atuação profissional delimitada‖ (Brandão, 2007, p.1). 

Mesmo assim, destacamos que, em uma instituição do Estado, conforme apontamos acima, a 
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comunicação institucional assume um caráter mais público e amplo, pois o interesse primeiro da 

instituição é a continuidade da prestação do serviço ao cidadão, conforme aponta Pierre Zèmor
77

. 

Segundo Brandão, a comunicação pública pode ser identificada em cinco diferentes áreas 

de conhecimento e atividade profissional: comunicação organizacional, comunicação científica, 

comunicação governamental, comunicação política e comunicação da sociedade civil organizada 

(Brandão, 2007, p. 1-7). Acreditamos que a divisão apresentada leve mais em conta o tipo de ator 

(governo, partidos, universidades, organizações não-governamentais, empresas, etc.) que emite as 

mensagens do que, propriamente, diferenças no processo em si. De qualquer modo, na tentativa 

de organização teórica que apresentamos neste trabalho não faz sentido separar a comunicação 

política da governamental, tampouco desconsiderar as ações organizacionais ou institucionais que 

tal comunicação, efetivamente, adotará. 

Depois de apresentar todas essas diferentes abordagens, Brandão conclui que a expressão 

comunicação pública ―diz respeito a um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o 

governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção da cidadania‖ (Brandão, 

2007, p.9). Desta forma, percebemos que a ênfase se desloca para os objetivos e intenções da 

comunicação. Ou seja, é comunicação pública aquela destinada aos cidadãos, com informações 

úteis e necessárias para que eles exerçam essa condição. Mas, haveria algum tipo de comunicação 

social que, pelo menos teoricamente, não tivesse esse objetivo? 

De qualquer forma, Brandão aponta que há uma tendência entre os autores  a identificar a 

comunicação pública com as atividades realizadas pelos órgãos governamentais. Para Zèmor e 

Stefano, que analisam duas diferentes realidades europeias (França e Itália), não parece haver 

problema nessa sobreposição. No Brasil, ao contrário, há pesquisadores que rejeitam essa 

identificação, fazendo questão de diferenciar as instâncias estatal e pública, conforme a 

diferenciação proposta pela própria Constituição Federal.  

Acreditamos que há uma questão política por trás de tal escolha, conforme já 

mencionamos. Além de uma dimensão histórica da pesquisa social que analisa o Estado brasileiro 

como distante do modelo racional-legal apontado por Weber, alguns autores apontam para a 

necessidade de superação do modelo de comunicação desenvolvido pelo regime autoritário que 

atuou no País entre as décadas de 60 e 80.  

                                                 

77 E conforme já mencionamos no Capítulo 4. 
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Matos, por exemplo, afirma que a comunicação do Estado brasileiro seguiu a lógica da 

comunicação social, constituindo um ramo da comunicação política, em vez de guiar-se pela 

lógica da comunicação pública, como ocorreu em outros países (MATOS, 1999). Deste modo, foi 

privilegiada uma ação comunicativa com objetivo de ―influenciar e controlar as percepções do 

tema político através dos meios de comunicação de massa‖ (MATOS, 1999, p.1), e não uma ação 

que envolve o cidadão de modo diverso, ―participativo, estabelecendo um fluxo de relações 

comunicativas entre o Estado e a sociedade‖ (MATOS, 1999, p.1). 

Conforme já analisamos em outra oportunidade
78

, o debate sobre o tema ocorre nos meios 

acadêmicos brasileiros, pelo menos, desde a década de 1980 – com as propostas da educação para 

leitura social dos meios de comunicação de massa e análise da comunicação alternativa, entre 

outras. Porém, o assunto foi introduzido recentemente na arena pública com a notícia do projeto 

de criação de uma emissora de televisão pelo Executivo Federal.  

A própria Constituição de 1988 já inclui o sistema público de comunicação, em oposição 

clara aos sistemas privado e estatal de mídia
79

, sem, contudo, definir exatamente que tipo de 

veículo compõe cada um dos sistemas. Desse modo, ainda que haja um certo consenso sobre a 

mídia comercial (privada), a separação constitucional entre os sistemas público e estatal provoca 

muitas controvérsias entre profissionais e estudiosos.  

Entre as divergências, está a inclusão do jornalismo praticado em órgãos estatais, sejam 

eles do Executivo, do Judiciário ou do Legislativo, no critério de ―públicas‖. A divisão prevista 

na Constituição aponta para a conclusão de que o sistema estatal é aquele gerido pelo governo, 

enquanto o sistema público seria gerido por instituições da sociedade civil, sem a lógica 

comercial dos veículos privados, contudo. Tal conceito é adotado no Glossário de Comunicação 

Pública (Duarte-Veras, 2006, p.64) com a definição de diferentes tipos de Jornalismo Público (de 

patrocínio, de campanhas, institucional, promocional, Terceiro Setor) produzidos por 

organizações não-governamentais. Contudo, até mesmo os estudiosos do assunto obrigam-se a 

incluir no ramo da comunicação pública as emissoras de televisão dos estados (educativas), 

                                                 

78 BERNARDES, C. B. O conceito de jornalismo público nos veículos da Câmara dos Deputados. Revista PJ:Br, v. 10, p. 10, 

2008. 
79 A Constituição Federal define em seu artigo 223 que ―compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 

autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas 

privado, público e estatal‖. 
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legislativas e universitárias, além das comunitárias e dos veículos das instituições não-

governamentais e fundações (Silva, 2006, p.57).  

Na esteira de tais reflexões, seguimos a ideia de que a informação política é essencial para 

a democracia e o exercício da cidadania. No caso específico de sistemas públicos de 

comunicação, como afirma Pierre Zèmor, as mensagens são emitidas, recebidas, tratadas pelas 

instituições públicas ―em nome do povo‖, da mesma forma como são votadas as leis ou 

pronunciados os julgamentos. Logo, esta comunicação se situa necessariamente no espaço 

público, sob o olhar do cidadão e as informações que publica são de domínio público, pois 

assegurar o interesse geral implica a transparência (Zèmor, 1995). 

Na visão de Zémor, o comunicador público se comunicará mais adequadamente com o 

exterior quanto mais eficiente for a comunicação interna na instituição pública em que atua. ―Para 

brilhar fora é preciso limpar por dentro. É preciso transparência na maneira como funcionam as 

instituições‖ (Zémor, 2009). Ele observa que, se houver possibilidade de a instituição pública 

abrir um canal direto de informação ao cidadão, os jornalistas dos veículos de comunicação 

poderão exercer seu poder de crítica em relação àquela instituição. 

Para o autor francês, os comunicadores públicos mais eficientes são os profissionais 

oriundos da própria instituição pública e que conhecem bem a Casa, pois a comunicação pública 

não tem a mesma lógica das empresas. ―É preciso averiguar quais são as preocupações dos 

cidadãos e saber que respostas estão adequadas. O risco é haver um divórcio entre a comunicação 

da sociedade e a das instituições públicas.‖ Já a comunicação de gabinetes, diz Zémor, tem 

conteúdos mais políticos. ―O debate público não apontará a decisão, apenas fará a concertação. A 

comunicação é um negócio de especialistas apenas para a sua implementação prática.‖ Nesse 

sentido, Zémor defende o estabelecimento de uma ―relação de confiança perene‖ entre instituição 

pública e o cidadão, escutando-o e informando-o sobre o que é ou não possível fazer na 

administração pública, num diálogo adulto com a população. ―A prática participativa aumenta a 

democracia.‖ 

Na comunicação de crise, destaca o pensador francês, o que restabelece a confiança é a 

informação exata do que está acontecendo. ―Quando não sabemos o que fazer e como agir, 

devemos reconhecer isso. A crise não penaliza a comunicação pública; o marketing é que custa 

caro‖ (Zémor, 2009). Nesta citação, Zémor deixa clara a diferença entre uma comunicação feita 

com o objetivo de estabelecer um diálogo, para fins de esclarecimento e atendimento ao interesse 
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público, e a divulgação de informação com fins persuasivos, destinada a convencer os cidadãos 

sobre a viabilidade de uma proposta ou ideia.  

Em nossa análise, verificamos que, apesar da diferença entre esses dois tipos de 

estratégias comunicacionais, muitas vezes elas aparecem misturadas na produção das mídias 

legislativas no Brasil. A mistura está presente, até mesmo, no discurso dos produtores sobre a 

própria atividade, conforme verificamos. E parece ser uma das fontes de insatisfação dos 

produtores com a atividade, interessados em focar sua prática numa comunicação destinada ao 

esclarecimento e não à persuasão, como parece ser o interesse principal dos agentes políticos. 

Uma comunicação eminentemente voltada para o diálogo precisa estabelecer ferramentas 

de interatividade com um receptor bastante complexo: o cidadão. Um interlocutor ambivalente, 

pois, ao mesmo tempo em que respeita e se submete à autoridade das instituições públicas, 

protesta sobre a falta de informação, ou sobre suas mensagens mal construídas, incompletas ou 

mal divulgadas. Enquanto eleitor, o usuário dos serviços público de informações detém o poder 

de decisão junto aos emissores, pois é do legislador, da autoridade federal, estadual ou municipal 

que vem a legitimidade política e das decisões tomadas pelos representantes do poder público. A 

comunicação de uma instituição pública, portanto, supõe uma troca com um receptor que é 

também emissor ou, em outras palavras, um agente, alguém com poder de decisão. Na verdade, é 

a característica ativa do receptor que estabelece a comunicação pública.  

Segundo Ollivier-Yaniv, a comunicação pública iniciou-se enquanto atividade das 

instituições públicas francesas como uma ―informação de serviço‖, no anos 70. O termo surgiu 

como uma resposta ao imperativo da publicidade governamental (Ollivier-Yaniv, 2006, p.97). 

Atualmente, há várias modalidades de comunicação pública: disponibilização dos dados públicos; 

melhoramento das relações entre instituições e público e do acesso às informações; campanhas de 

informação de interesse geral; ferramentas de participação pública no debate decisório; 

monitoramento da imagem das instituições públicas (Ollivier-Yaniv, 2006, p.105-108). Além da 

prestação de informações sobre os serviços públicos, portanto, a comunicação pública é 

compreendida como uma estratégia para construção do espaço público, uma vez que atua como 

dispositivo para sua regulação (2006, p.98). 

Ao mesmo tempo em que funciona como um discurso de autoridade em relação à 

produção das normas, a comunicação pública tem como objetivo desenvolver a cidadania e criar 

a identidade social. Funciona, segundo a autora, como um ―dispositivo de racionalização e 
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otimização do discurso institucional‖, visando ainda a regulação das representações e dos 

comportamentos dos cidadãos (Ollivier-Yaniv, 2006, p.111). Falar em comunicação pública, 

portanto, não significa desconsiderar a dimensão e as ferramentas de comunicação institucional, 

mas levá-la em conta na produção comunicativa de uma complexa instituição pública, como o 

Parlamento. Uma instituição que requer um tipo muito específico de comunicação, uma vez que 

se comunica com o cidadão, aqui considerado em todas as suas dimensões: eleitor, portador de 

direitos, participante da vida social, consumidor, usuário de serviços, etc. 

Para dar conta dessa complexidade, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) traçou os quatro princípios da radiodifusão pública, que podem ser 

aplicados ao conjunto das estratégias comunicacionais de órgãos como a Câmara (Pereira, 2009): 

1. Universalidade: deve ser acessível a todos os cidadãos do país, o que inclui o acesso e 

uma linguagem que permite a compreensão do público; 

2. Diversidade: de gêneros de programação, de públicos aos quais se destina, e de assuntos 

dos quais trata; 

3. Independência: editorial, isto é, liberdade em relação a pressões econômicas e políticas 

para permitir o livre debate de questões de interesse público; 

4. Diferenciação: inovação e experimentação para que o público identifique e valorize o seu 

serviço (Pereira, 2009, p.6). 

Em sua análise do sistema de emissoras públicas dos Estados Unidos, Hoynes também 

identifica as características que um canal de comunicação público precisa ter, a partir de 

documentos elaborados por vários estudiosos e pesquisadores daquele país. Segundo o autor, são 

três os requisitos de uma emissora pública: 1) uma missão bem definida que enfatize a TV 

pública como alternativa à TV comercial, especialmente em relação à diversidade de 

programação; 2) um sistema de financiamento público estável; 3) um envolvimento de vários 

públicos nos diferentes aspectos do empreendimento (Hoynes, 1994, p.49). Para Hoynes, existem 

ainda cinco princípios que definem uma mídia democrática e que foram elaborados para serem 

incorporados à televisão pública: controle social, diversidade, participação, interação e 

capacidade crítica (Hoynes, 1994, p.168). 

Sob a perspectiva da Unesco ou de Hoynes, percebemos que os veículos legislativos 

dificilmente poderiam ser enquadrados no conceito de ―comunicação pública‖. Em primeiro 

lugar, eles não atendem aos quatro princípios definidos no documento da ONU sobre 
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radiodifusão pública. Os veículos da Câmara não são universais, ou seja, são acessíveis apenas a 

uma reduzida parcela da população brasileira; e não são independentes, porque controlados 

diretamente por um dos poderes estatais. Por outro lado, poderíamos argumentar que eles 

cumprem parcialmente os outros princípios, mais como tentativas do que como realizações. 

Desse modo, os produtores tentam aplicar a diversidade e a diferenciação em seus produtos, 

ainda que tais tentativas sejam dificultadas por razões logísticas e, em última análise, pelo não-

cumprimento dos outros dois requisitos da comunicação pública. 

Do mesmo modo, não é possível afirmar que as mídias da Câmara tenham definido uma 

identidade editorial de alternativa aos veículos comerciais, especialmente em relação à 

diversidade de programação. Muitas das ações dos produtores seguem um padrão definido 

externamente, mesmo que essa não seja a intenção da equipe. Os modelos de produção existentes 

no Brasil convergem, em termos de linguagem, para o padrão comercial e são seguidos nos 

veículos legislativos. Tampouco há o envolvimento do público nas diferentes instâncias dos 

veículos. Como ressaltamos no Capítulo 4, os produtores sequer sabem quem é o público de suas 

produções. Em relação ao terceiro item ressaltado por Hoynes, poderíamos argumentar que os 

veículos da Câmara contam sim com um sistema de financiamento público estável, uma vez que 

estão incluídos no orçamento da Câmara dos Deputados. Entretanto, como ressaltam os próprios 

jornalistas, a gestão do orçamento não é feita diretamente pelos profissionais ou pela população, 

mas pela administração da Casa, seguindo os objetivos e metas de gestão definidos por outros 

setores da burocracia e, em última medida, pelos parlamentares. 

Dessa forma, não há controle social ou participação nas mídias legislativas, como seria de 

se esperar em veículos de comunicação pública, segundo Hoynes. E sem essas duas 

características, é difícil implantar uma real diversidade de gêneros e conteúdos, uma verdadeira 

interação com o público e a possibilidade efetiva de capacidade crítica, especialmente em relação 

à própria instituição. 

Para muitos produtores, contudo, as eventuais mudanças no sistema precisam levar à 

consolidação das características da comunicação pública. Alguns deles chegam a afirmar que, 

atualmente, a produção já exibe algumas nuances nessa direção. 

Então, apesar de não ser considerado um sistema de comunicação público, 

público no sentido acadêmico da palavra, por que o que é o público? É você ter 

um conselho editorial, representantes da sociedade, você ter autonomia 

orçamentária e financeira. Nós não temos nada disso. Mas graças ao esforço das 
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pessoas que construíram esse sistema de comunicação nos últimos dez anos, a 

gente tem uma liberdade relativa bastante grande, que me surpreende, inclusive. 

E, na verdade, apesar de não ser público, a gente trabalha como se fosse, com 

todos aqueles pré-requisitos, o que é o nosso objetivo: informar e atender o 

cidadão comum, e não o deputado pessoalmente. Essa diversidade de deputados 

nos garante essa liberdade relativa, que eu acho maior até do que de muitos 

veículos comerciais (depoimento à pesquisadora).  

 

Trabalhar na Câmara é ótimo, pra mim foi surpreendente. Nunca imaginei que 

na TV Câmara o sistema que vigora fosse assim. Eu não estava esperando isso, 

eu esperava trabalhar numa TV institucional, quase como um órgão da casa. 

Acho que também faz parte do trabalho da TV. O que achei foi um projeto de 

TV que é voltado muito mais para a transparência do Poder Legislativo, o 

reforço das questões de cidadania, e, sobretudo, a igualdade de oportunidades 

para todas as correntes políticas se manifestarem. Sem preconceitos, sem repetir 

uma série de vícios que a imprensa lá de fora, de maneira geral, está cometendo 

cada vez mais. Sem partidarismos, sem tom de campanha, que está muito 

comum lá fora...  (depoimento à pesquisadora). 

 

Ou, como afirma um dos profissionais, o desafio das mídias legislativas talvez seja 

conciliar as tarefas da comunicação pública, necessárias a um sistema de comunicação de uma 

instituição pública e representativa da sociedade, como o Parlamento, com a tarefa institucional 

de divulgar as ações dessa mesma instituição. 

Fazer comunicação pública é atender aos interesses dos cidadãos. Ora, pois, 

quais são os interesses do cidadão se a gente não sabe? Acham que o cidadão 

tem interesse nisso, acham que o cidadão tem interesse naquilo. Em vez de a 

gente ficar discutindo acho e não acho, vamos fazer o que a gente tem que fazer. 

A TV nasceu para dar transparência, hoje a gente tem esse conceito bem claro, 

às atividades do Legislativo. Como? Por meio das atividades dos parlamentares. 

Faça o seguinte exercício: tire todos os parlamentares da Casa, acabe com todos 

eles. Me diga a pauta dos veículos de comunicação da Secom. O que os veículos 

vão cobrir? Me diga a pauta da TV Câmara. O que a TV vai botar no ar? Matéria 

do quê?  Não tem mais deputado, não tem mais comissão, não tem mais 

Plenário. Então, a nossa comunicação pública tem que ser feita, sim, mas ela 

está baseada em um processo, que é o processo legislativo. Sem ele não tem TV, 

sem ele não tem Jornal, sem ele não tem Agência (depoimento à entrevistadora). 

 

A questão pode ser, em resumo, a definição de um tipo específico de comunicação pública 

a ser praticada pelos veículos legislativos. Um modelo que combine os princípios da 

comunicação pública com as atribuições institucionais de um sistema criado para ajudar o 

Parlamento a realizar com mais qualidade suas tarefas constitucionais: produzir leis, fiscalizar os 

demais poderes e elaborar o orçamento. 

Essa experiência de TVs públicas é nova, a gente está fazendo sem manual de 

instrução, sem experiência anterior que dê referência... A gente comete erros, faz 
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parte do processo de construir isso. Eu acho que a TV Câmara está na frente de 

todo mundo nesse processo, e não é porque eu trabalho aqui. Inclusive tenho 

ressalvas ao projeto, mas, no geral, o projeto está certíssimo e é um negócio 

surpreendente fazer da TV Câmara mais uma forma de representatividade do 

cidadão. É quase como se a TV Câmara fosse um deputado à parte... A TV 

Câmara poderia ser só um órgão da casa, mas ela é muito mais que isso. 

Constitucionalmente, você poderia dizer que ela estaria satisfazendo a previsão 

legal da legislação que a criou. Mas o que ela realiza hoje vai muito além disso. 

Ela serve pra informar sobre as votações, pra amplificar os temas que estão em 

discussão no legislativo. Seja no plenário, nas comissões, em audiências 

públicas, nos pequenos espaços que a Câmara tem, serve de prestação de contas 

à instituição, serve de fiscalização do Executivo da maneira dela também, por 

meio da atuação dos deputados, que ela acaba repercutindo e divulgando. Então, 

ela é um instrumento de cidadania importantíssimo (depoimento à 

pesquisadora). 

 

 

5.4 Considerações finais 

No Brasil, há maior abertura para a conceituação de mídia pública, o que, em certa 

medida, provoca uma série de confusões entre os pesquisadores, uma vez que vários conceitos 

divergentes podem ser agrupados de forma aleatória. Recentemente, uma equipe de 

pesquisadores (Azevedo et al., 2009) identificou seis diferentes concepções para o termo, 

resumidas nas seguintes categorias:  

1. Elitista: o conhecimento e a razão são fundamentais, por isso essa concepção ressalta a 

necessidade de qualidade das produções midiáticas (Azevedo et al., 2009, p.27); 

2. Educativa: vê a mídia como um instrumento de ampliação da formação da população 

(Azevedo et al., 2009, p.29); 

3. Alternativa: a mídia pública surge como uma alternativa à mídia comercial, enfatizando a 

multiplicidade de públicos e a diversidade na produção (Azevedo et al., 2009, p.33); 

4. Não-estatal: afirma que a independência do mercado e do Estado é a característica 

fundamental do sistema, o que só pode ser garantido com financiamento independente (Azevedo 

et al., 2009, p.35-37); 

5. Culturalista: a mídia é o locus privilegiado de produção de sentidos e construção de 

identidades, por isso precisa de autonomia e compromisso com a diversidade cultural (Azevedo 

et al., 2009, p.38-39); 

6. Aparelho de Estado: mídia pública é, necessariamente, formada por veículos 

governamentais ou estatais (Azevedo et al., 2009, p.40-42); 
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Este trabalho não tem como objetivo definir qual a concepção de comunicação pública 

mais adequada para os veículos da Câmara, ou mesmo determinar se a comunicação realizada 

pelas mídias legislativas se enquadra nesta ou naquela categoria. Seria bastante cômodo apontar 

as mídias legislativas como legítimas representantes da comunicação pública, conforme a 

definição número 6 citada por Azevedo et alli. A comunicação pública seria aquela produzida 

pelo Estado e o Legislativo, como um dos poderes estatais, teria suas estratégias comunicativas 

incluídas nesse rol. 

Entretanto, acreditamos ser mais produtivo ressaltar as nuances e as complexidades da 

prática cotidiana das mídias mantidas pelo Parlamento, indicando alguns traços que podem gerar 

uma reflexão mais acurada das condições de produção dessas mídias. Conforme aponta Max 

Weber, cabe ao cientista social possibilitar a ―ponderação entre fins e consequências de 

determinada ação‖, entretanto, ―tomar uma determinada decisão em função daquelas ponderações 

já não é mais tarefa possível para a ciência‖ (Weber, 1993, p.110). A decisão, prossegue o autor, 

―é própria do homem da ação: ele pondera e escolhe entre os valores em questão, aqueles que 

estão de acordo com sua própria consciência e sua cosmovisão pessoal‖ (1993, p.110). 

Como ressaltamos ao longo do trabalho e no início desta conclusão, não podemos 

desconsiderar nenhuma das três lógicas que atuam sobre as mídias legislativas: política, 

jornalismo e comunicação institucional estão em constante embate, não apenas no discurso dos 

atores sociais envolvidos no processo, mas também nas representações e formas simbólicas 

produzidas por eles. Sendo assim, seria possível classificar os veículos legislativos como mídias 

públicas? 

O que nos parece essencial reter de toda a discussão sobre comunicação pública travada 

no ambiente acadêmico e no ambiente profissional é a questão da diversidade, não apenas de 

assuntos e fontes, mas também de pontos de vista e de enfoques para os debates. Diversidade de 

vozes e de versões dos fatos políticos, de representações e opiniões. Para que as demandas sociais 

por reconhecimento possam ter visibilidade e todos os segmentos sociais possam participar, 

realmente, do debate político que conforma a democracia, conforme a reivindicação de Nancy 

Fraser. 

Sob a perspectiva da comunicação pública, portanto, é adequado enfatizar que os veículos 

legislativos precisam representar as diferentes esferas públicas da sociedade, assunto já abordado 

por outros autores em relação à mídia em geral (Aldé, 2004; Keane, 1996; Latmann-Weltman, 
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1996; Maia, 2006; Miguel, 2003). De tal forma que o jornalismo público valorize também o 

princípio da ―informação como direito social‖, e não apenas a necessidade política de 

comunicação estatal (Machado, Moreira, 2005).  

Em relação ao jornalismo, especificamente, é interessante mencionar o conceito de 

―jornalismo público‖ usado por alguns autores. Ao tratar da questão sobre a definição do 

jornalismo público, Luiz Martins da Silva chama a atenção para as categorias do interesse público 

e da utilidade pública, e para a definição do jornalismo como um serviço público. O autor 

diferencia três tipos de ―interesse público‖: aquele sobre as ações do Estado, ligado ao princípio 

legal da publicidade dos atos de governo; aquele ligado às informações de utilidade pública, que 

orientam o cidadão em sua ação social; e um terceiro tipo, que é caracterizado por alguns como 

―interesse DO público‖, que diz respeito às coisas que os cidadãos querem saber, mesmo que não 

tenham funções sociais imediatas para eles (Silva, 2006, p.52-53). 

No ―Glossário de Comunicação Pública‖, a missão do jornalismo público é definida como 

não apenas se servir dos fatos sociais no que eles apresentam de dramático, mas 

agregar aos valores/notícia (newsvalues) tradicionais elementos de análise e 

orientação do público quanto a soluções dos problemas, organizações neles 

especializadas e indicações de serviços à disposição da comunidades: endereços, 

telefones úteis, faxes, e-mails, sítios, etc (Duarte e Veras, 2006, p.62). 

 

Está em debate a própria constituição do veículo jornalístico como serviço público, uma 

vez que a informação – representada pela notícia – é o pilar da atividade jornalística, identificada 

através das cinco características apontadas por Fontcuberta (1993, p.16): atualidade, novidade, 

veracidade, periodicidade e interesse público. Não há, portanto, como dissociar o caráter de 

prestação de serviço da disseminação de informações promovida pelo jornalismo, ainda que 

teóricos e jornalistas percebam que o jornalismo chamado de ―público‖ inclui como principal 

valor-notícia o interesse público. 

Fontcuberta ressalta que há mudanças em curso na prática jornalística, uma delas na 

direção da oferta de serviços, mais que de informações (1993, p.16-17), e outra na busca de 

notícias que relatem o cotidiano (1993, p.25). As duas tendências foram analisadas em estudo 

anterior
80

 e parecem apontar para um direcionamento do jornalismo praticado em veículos 

                                                 

80 BERNARDES, C. B. Utilidade e sentido prático como valores noticiosos constituintes do jornalismo popular massivo. In: II 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, 2004, Salvador. Anais do II Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Jornalismo, 2004. 
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comerciais para as questões sociais. O jornalismo parece ter optado pelo critério do SERVIÇO, 

no qual o sentido prático do produto jornalístico é ressaltado com informações que terão sua 

serventia captada imediatamente pelo público e cujo uso também seja imediato. Orientações em 

geral, dicas, endereços e telefones úteis são exemplos de informações que exibem esse caráter e 

que servem para justificar a função social do jornalismo entre seus produtores. 

Um dos pilares desse jornalismo está na percepção dos produtores de seu papel social 

como orientadores ou até solucionadores dos problemas das comunidades às quais se dirigem. O 

sentido de prestação de serviço, assim, abrange não só a informação – que seria o único serviço a 

ser prestado por um jornal na concepção clássica da prática jornalística – mas também a 

resolução prática de problemas dos leitores. Os jornais assumem a função estratégica de 

alternativa ao Poder Público na resolução de problemas para grandes parcelas da população. 

Além de fiscalizar a atuação dos poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário, o jornalismo acaba 

resolvendo os problemas que os demais poderes não resolveram. Uma aplicação prática, portanto, 

da ideia do Quarto Poder ou do jornalismo cão-de-guarda. 

Tais premissas também podem ser encontradas no movimento americano chamado de 

Civic Journalism. Segundo o Pew Center for civic journalism, uma fundação voltada para a 

propagação da ideia, essa modalidade de jornalismo é uma tentativa de abandonar a noção de que 

jornalistas e seu público são ―espectadores‖ do processo político e social. ―No centro da noção de 

civic jornalism está a crença de que o jornalismo tem uma obrigação para com a vida pública, 

uma que vai além do simples relato de notícias ou a descoberta de fatos‖
81

. 

Segundo Traquina, esse novo jornalismo surge na década de 1990 para tentar reverter a 

progressiva falta de credibilidade da mídia comercial ao redor do mundo, especialmente nos 

Estados Unidos (Traquina, 2001, p.171). O autor escolhe a denominação de Jornalismo Cívico 

pela ênfase que os adeptos da prática dão ao conceito de cidadão. Entretanto, Traquina reconhece 

que a prática também recebe os nomes de ―jornalismo comunitário‖, de ―serviço público‖, e 

simplesmente ―público‖. 

Em uma perspectiva mais abrangente, o jornalismo público pode ser contraposto ao 

privado, isto é, o jornalismo praticado em empresas privadas, com objetivo primordial de 

obtenção de lucro. Desse modo, o jornalismo comercial, privado, seria o oposto do jornalismo 

                                                 

81 Disponível em www.pewcenter.org . 

http://www.pewcenter.org/
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público praticado por instituições e entidades sem fins lucrativos, tais como associações, 

organizações não-governamentais, sindicatos e o próprio governo. Mas o jornalismo público 

também pode ser visto como resposta a uma demanda social por informações úteis para a 

conquista dos direitos políticos. Um jornalismo com visível função política, portanto.  

Em resumo, não há como separar as intenções políticas e institucionais na prática do 

jornalismo chamado público. Como, ademais, também seria difícil de fazê-lo no jornalismo 

convencional. Por conta das funções sociais que cumpre, o jornalismo, seja ele praticado em 

veículos comerciais ou não-lucrativos, sempre será político, institucional e público, por efetuar 

uma operação simbólica sujeita às interferências e pressões dos demais campos sociais, e, ainda, 

porque a prestação de informações pode servir a diferentes necessidades sociais dos públicos 

atingidos por ela. 

No caso das práticas informativas realizadas nas mídias legislativas, acreditamos que seja 

correto identificá-las como ―jornalísticas‖, ainda que não deixemos de considerar o caráter 

híbrido de muitos produtos gerados por essas mídias. Apontar as limitações e constrangimentos à 

realização da tarefa jornalística dentro da Câmara dos Deputados, como tentamos fazer ao longo 

deste trabalho, não significa caracterizar a prática dos profissionais da Secom somente como 

relações públicas. Ainda que a comunicação institucional exerça forte influência na atividade 

cotidiana dos profissionais e a intenção persuasiva não esteja excluída da produção informativa, 

acreditamos que parte dessa produção pode ser chamada de jornalismo público.  

Ao mesmo tempo, outras práticas de relações públicas e comunicação institucional que 

têm espaço dentro da estrutura da Casa poderiam ser classificadas de comunicação pública, 

essencialmente por demonstrarem uma intenção dialógica com a sociedade, conforme apontam 

vários autores. Nem todas configuram o que a literatura classifica como ―comunicação pública‖, 

exatamente pelas limitações apontadas nas páginas anteriores.  

Em suma, os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados realizam, entre outras 

práticas comunicativas, um jornalismo institucional com duas características básicas: 1) forte 

carga política, exatamente por ser voltado à cobertura de atividades legislativas e à comunicação 

de uma instituição política; 2) caráter público, por enfatizar os temas de interesse da cidadania e a 

função de representação política. 

Jornalismo institucional de caráter público e político.  

Ainda assim, e por isso mesmo, jornalismo. 
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ANEXO I – Roteiro das entrevistas 

Veículo: ____________________________________________ 

Cargo: _______________________________   Idade: _______   

Tempo de profissão: ________ Tempo de Câmara: __________ 

 

1. Em que trabalhava antes de entrar na Câmara? 

2. Por que veio trabalhar na Câmara? 

3. Já trabalhou em outros setores da Câmara? Quais? 

4. O que você faz na Câmara? (para quem não tiver respondido) 

5. Quais são as suas tarefas?  

6. Como é trabalhar na Câmara?  

7. Você pensar em sair ou trocar de área? 

8. Para que serve o veículo para o qual você trabalha?  

9. Quais são os objetivos do trabalho? 

10. Esses objetivos são atingidos? De que forma? 

11. Que tipo de comunicação é feita pelo veículo no qual você trabalha?  

(Preste atenção em como vão definir essa comunicação e se esta definição vai se repetir ou não. 

Veja também se há diferença nesta e nas outras questões quando estiver entrevistando colegas 

mais próximos ou mais distantes em termos de afinidade e de hierarquia.) 

12. Você concorda com esse tipo de comunicação ou acha que ela deveria ser diferente? 

13. Para que servem os outros veículos de comunicação da Secom? 

14. Como é a relação da Secom com os outros órgãos da Câmara? 

15. Existe alguma importância para o trabalho que você realiza na Câmara? Qual? 

16. Como a política é tratada no veículo em você trabalha?  

17. E na Secom, como um todo? 

18. Você concorda com essa abordagem? Por quê? 

19. Você acha que existe algum problema no trabalho realizado pelos veículos? Qual? 

20. Como profissional da comunicação, você considera importante a experiência de trabalhar na 

Câmara? Por quê? 
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ANEXO II – Características dos jornalistas 

 

 
Experiência 
profissional 

Gênero Gestão Idade 
Tempo de 
Câmara 

Tempo de 
profissão 

Veículo 

1.  
Em órgãos 

públicos 
Masculino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
até 10 anos Rádio 

2.  
Em veículos 
comerciais 

Feminino gestor de 31 a 40 
de 11 a 15 

anos 
de 16 a 20 anos TV 

3.  
E veículos 
comerciais 

Feminino gestor de 31 a 40 
de 11 a 15 

anos 
de 16 a 20 anos Rádio 

4.  Em outras áreas Feminino 
não-

gestor 
até 30 

de cinco a 10 
anos 

até 10 anos Rádio 

5.  Em outras áreas Masculino gestor mais de 50 
de 11 a 15 

anos 
mais de 20 anos Rádio 

6.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino 
não-

gestor 
mais de 50 

mais de 20 
anos 

mais de 20 anos TV 

7.  
Em assessoria de 

imprensa 
Masculino gestor de 41 a 50 

de 11 a 15 
anos 

mais de 20 anos TV 

8.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor mais de 50 
mais de 20 

anos 
mais de 20 anos Outro 

9.  
Em assessoria de 

imprensa 
Masculino gestor de 41 a 50 

de 11 a 15 
anos 

de 16 a 20 anos Outro 

10.  
Em assessoria de 

imprensa 
Masculino 

não-
gestor 

de 41 a 50 
de 11 a 15 

anos 
mais de 20 anos 

Jornal e 
Agência 

11.  
Em veículos 
comerciais 

Feminino gestor de 31 a 40 
de 11 a 15 

anos 
de 16 a 20 anos TV 

12.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor de 41 a 50 
de cinco a 10 

anos 
mais de 20 anos TV 

13.  
Em assessoria de 

imprensa 
Masculino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 11 a 15 anos 

Jornal e 
Agência 

14.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino 
não-

gestor 
de 31 a 40 

de cinco a 10 
anos 

de 11 a 15 anos TV 

15.  
Em entidades, 

movimento social 
Feminino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 11 a 15 anos Rádio 

16.  Em outras áreas Masculino gestor de 31 a 40 
de 11 a 15 

anos 
de 11 a 15 anos TV 

17.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor de 41 a 50 
mais de 20 

anos 
mais de 20 anos Rádio 

18.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor de 41 a 50 
de 11 a 15 

anos 
mais de 20 anos Rádio 

19.  
Em órgãos 

públicos 
Masculino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 16 a 20 anos Jornal 

20.  
Em órgãos 

públicos 
Masculino 

não-
gestor 

de 41 a 50 
menos de 5 

anos 
mais de 20 anos TV 

21.  
Em assessoria de 

imprensa 
Feminino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 16 a 20 anos 

Jornal e 
Agência 

22.  Em outras áreas Masculino 
não-

gestor 
de 31 a 40 

de 11 a 15 
anos 

de 11 a 15 anos Rádio 

23.  
Em entidades, 

movimento social 
Feminino gestor de 31 a 40 

de cinco a 10 
anos 

até 10 anos TV 

24.  Em veículos Feminino gestor de 31 a 40 de 11 a 15 de 16 a 20 anos Jornal e 
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comerciais anos Agência 

25.  
Em órgãos 

públicos 
Masculino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 11 a 15 anos Jornal 

26.  
Em assessoria de 

imprensa 
Masculino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 16 a 20 anos Rádio 

27.  
Em assessoria de 

imprensa 
Feminino 

não-
gestor 

de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 16 a 20 anos Rádio 

28.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor de 41 a 50 
de cinco a 10 

anos 
de 16 a 20 anos Rádio 

29.  
Em órgãos 

públicos 
Feminino 

não-
gestor 

até 30 
de cinco a 10 

anos 
até 10 anos Jornal 

30.  
Em entidades, 

movimento social 
Feminino gestor de 31 a 40 

de 11 a 15 
anos 

de 16 a 20 anos Agência 

31.  
Em assessoria de 

imprensa 
Feminino 

não-
gestor 

até 30 
de cinco a 10 

anos 
até 10 anos TV 

32.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino 
não-

gestor 
mais de 50 

de cinco a 10 
anos 

mais de 20 anos TV 

33.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
de 16 a 20 anos Agência 

34.  
Em assessoria de 

imprensa 
Feminino gestor de 41 a 50 

de cinco a 10 
anos 

mais de 20 anos Rádio 

35.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino 
não-

gestor 
de 31 a 40 

de cinco a 10 
anos 

de 11 a 15 anos 
Jornal e 
Agência 

36.  
Em veículos 
comerciais 

Feminino 
não-

gestor 
de 31 a 40 

de cinco a 10 
anos 

de 16 a 20 anos Rádio 

37.  
Em veículos 
comerciais 

Feminino 
não-

gestor 
mais de 50 

mais de 20 
anos 

mais de 20 anos TV 

38.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino 
não-

gestor 
de 41 a 50 

de cinco a 10 
anos 

mais de 20 anos TV 

39.  
Em veículos 
comerciais 

Feminino 
não-

gestor 
de 41 a 50 

de 11 a 15 
anos 

mais de 20 anos Jornal 

40.  
Em veículos 
comerciais 

Feminino 
não-

gestor 
de 31 a 40 

de cinco a 10 
anos 

de 11 a 15 anos TV 

41.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor de 31 a 40 
de cinco a 10 

anos 
mais de 20 anos TV 

42.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino gestor de 41 a 50 
de cinco a 10 

anos 
mais de 20 anos Outro 

43.  
Em veículos 
comerciais 

Masculino 
não-

gestor 
de 41 a 50 

de cinco a 10 
anos 

de 16 a 20 anos Rádio 
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