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Resumo 

Este artigo trata da comunicação em instituições públicas, mais especificamente 

do reconhecimento pelo público interno das atividades e funções exercidas pelas 

Assessorias de Imprensa e de Relações Públicas do Poder Legislativo de Santa 

Maria/RS. Ao relacionar conceitos, como o de comunicação pública e comunicação 

política, quer-se ressaltar a necessidade que instituições públicas políticas têm em 

planejar e executar a comunicação organizacional com a sociedade, esta sempre mais 

fortalecida por um espírito de cidadania que procura fazer valer seus direitos e deveres 

junto aos Poderes Públicos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A administração pública é constantemente criticada e dificilmente reconhecida 

como eficiente, sendo que os deslizes frente à opinião pública fazem aumentar 

progressivamente a deterioração da legitimidade das instituições governamentais e, 

conseqüentemente da sua imagem institucional. Para a administração pública faz-se 
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importante o levantamento, a análise e a crítica de suas próprias condições internas, bem 

como conhecer a abrangência de sua atuação. Os Poderes Públicos, quanto mais 

souberem dos governados, maiores oportunidades terão para emitir julgamentos e tomar 

decisões acertadas em consonância com as atitudes de seus funcionários e do povo em 

geral.  

A dicotomia entre governantes e governados resulta, na maioria das vezes, da 

falta de informações, uma vez que, a administração pública, em geral, não se preocupa 

em estabelecer um aparelhamento de informações, capaz de permitir o esclarecimento 

do povo a respeito da motivação e dinâmica administrativas. É dever do Estado 

considerado democrático instituir o poder administrativo controverso, para propiciar a 

formação de públicos, frente a interesses que perturbam a discussão pública e dificultam 

a manifestação livre dos cidadãos, em torno de controvérsias de interesse geral 

(ANDRADE, 1982). 

A administração pública está sujeita a críticas e incompreensões de toda ordem. 

Assim, além de informar, deve também comunicar de forma transparente e esclarecer 

pontos críticos a fim de que seus planos e programas obtenham primeiramente a 

compreensão interna e depois o apoio público. As entidades públicas precisam 

esclarecer o povo quanto ao seu funcionamento, suas realizações e seus programas, 

“reduzindo assim as áreas de ignorância e a proliferação do desinteresse, da 

mordacidade e até mesmo da hostilidade”, como afirma Teobaldo de Andrade (1982, p. 

87). 

Alguns estereótipos sobre a administração pública (pouca eficiência, cabide de 

empregos, burocracia, suborno, gastos excessivos, etc.), que aparecem na mente das 

pessoas, são alguns dos entraves para a obtenção do apoio público. Muito embora a 

responsabilidade das informações governamentais fique a cargo de uma assessoria ou de 

profissionais contratados, é preciso lembrar que todos os servidores públicos devem 

contribuir para a execução de uma comunicação transparente e aberta em todos os 

sentidos da linha hierárquica, mas para que isso aconteça, eles precisam ser informados 

e treinados. 

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa intitulada “Planejamento em 

instituições públicas: percepção do público interno da Câmara de Vereadores de Santa 

Maria/RS” e visa conhecer a percepção que o público possui em relação à função da 

instituição, às funções dos setores, à estrutura organizacional e às atividades 

institucionais. O estudo justifica-se pela necessidade em realizar um diagnóstico do 
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Poder Legislativo de Santa Maria/RS, mais especificamente da percepção que o publico 

interno tem quanto às funções da Câmara de Vereadores, da Assessoria de Relações 

Públicas e da Assessoria de Imprensa, com vistas à elaboração de um planejamento de 

comunicação. 

A Câmara de Vereadores de Santa Maria como objeto de estudo, tem três 

particularidades relevantes: 1) está em constante mutação e seu público interno é 

extremamente variável; 2) o público interno é composto, em sua maioria por cargos de 

comissão e estagiários, os quais não possuem efetividade; 3) necessita de coerência, em 

toda e qualquer decisão, entre o aspecto político e o aspecto administrativo da 

instituição, para que ambos sejam beneficiados. 

 

1.  INSTITUIÇÃO PÚBLICA 
 

Ao acreditar que a prática profissional em instituições públicas pode colaborar 

para o alcance do princípio de eficiência, torna-se necessário pensar em um 

gerenciamento capaz de integrar interesses políticos com as políticas públicas, de modo 

que os órgãos públicos adotem comportamentos e atitudes comprometidas com a 

transparência e veracidade das informações, pois o Legislativo deve dizer tudo o que 

faz, inclusive seus erros e as medidas que foram tomadas para corrigi- los. Somente 

quando o Poder Legislativo “respeita o livre jogo da opinião pública, propicia e realiza a 

comunicação recíproca e quando seus atos e informação sejam resultantes da opinião de 

seus públicos é que o exercício das Relações Públicas Governamentais estará agindo em 

observância de três elementos que se complementam entre si: organização, opinião 

pública e comunicação recíproca” (LÓPEZ, 1968, p. 133).    

Enquanto o serviço público não esclarecer a realização dos fins sociais do 

Estado dentro da possível harmonia entre os interesses públicos e privados, os 

responsáveis pela Administração Públicas, em suas diferentes esferas de ação, serão 

muito criticados pelos grupos organizados, sejam eles grupos de pressão, grupos 

privados, não lucrativos e até mesmo por indivíduos, aumentando assim cada vez mais a 

dificuldade da compreensão pública tão necessária para a boa imagem institucional. 

O desafio atual apresentado às instituições é viabilizar ações compatíveis entre 

a identidade e a visibilidade da organização. Para Torquato do Rego, “por visibilidade 

devemos compreender o conjunto de manifestações externas que tornam uma empresa 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 4 

visível e perceptível aos olhos e sent imentos da opinião pública” (1992, p.241). Os 

agentes políticos e os agentes administrativos possuem funções e origens diferenciadas. 

Enquanto o agente político é legitimado e eleito através do processo democrático, o 

agente administrativo assume sua função por esforço próprio, dependendo 

exclusivamente da sua qualificação para o cargo que pretende exercer. Portanto, é da 

harmonia entre os gestores políticos e administrativos que depende a visibilidade da 

instituição pública, no entanto, nem sempre há a integração necessária para que um 

planejamento eficiente seja desenvolvido.  

  Nos últimos anos o governo – nos níveis federal, estadual e municipal -  

gerenciou o aumento no número de funcionários, o aumento dos impostos e o aumento 

de regulamentação nas mais diversas áreas, porém estas providências mostraram pouco 

progresso quanto aos problemas sociais do país. E, apesar dos investimentos em 

projetos que visem melhorias, questões sociais como desemprego e pobreza se 

proliferam, e fazem com que a população ve ja a administração pública como um órgão 

sem objetivos claros, sem planejamento e sem legitimidade. 

Por isso, a abordagem gerencial da administração pública, considerando que o 

gerenciamento concentra-se nas atividades administrativas que ocorrem dentro das 

unidades governamentais, e ocupa-se mais com a implementação de políticas públicas, 

sem enfatizar as considerações políticas que permeiam o processo. (GRAHAM & 

GRAY,1994, p. 21), é útil na busca de eficiência e praticidade. O gerenciamento 

público, para ser posto em prática, precisa do delineamento dos fatores ambientais que 

influenciam as atividades gerenciais internas, a fim de elaborar técnicas adequadas a 

cada unidade governamental. 

No entanto, no Brasil, pode-se dizer que ainda há o sistema do “patrocínio” ou 

“empreguismo”, ou seja, quando os políticos são eleitos nomeiam funcionários pelos 

seus próprios partidários, o que traz como desvantagem à nomeação de indivíduos não 

capacitados e algumas vezes até desonestos. (GRAHAM & HAYS, 1994, p.21). 

Conforme Graham & Gray (1994, p.21) há um dilema entre a competência e a 

responsabilidade, e um conflito entre os valores políticos e o “know–how” profissional. 

Há quem defenda o sistema de mérito, fundamento na crença de que os funcionários 

públicos devem ser selecionados com base na competência e não na afiliação política. 

No entanto, o sistema de patrocínio oferece a responsabilidade política.  Assim, a 

análise e observação dessa tensão permanente entre as posições e funções públicas são 

essenciais para a compreensão do ambiente único da administração pública. 
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Há necessidade de um gerenciamento que integre interesses políticos e de 

políticas públicas paralelamente, pois só assim os órgãos públicos terão força para 

enfrentar as mudanças trazidas pela globalização sem perderem seu papel e sem que 

seus planos sejam considerados superficiais.  

 

1.1   Desafios da Administração Pública 

As mudanças no serviço público surgem, cada vez mais, das mudanças sociais, 

econômicas e tecnológicas, ou seja, originam-se na globalização, na percepção e reação 

dos usuários que exigem personalização e padronização, reagindo, muitas vezes, 

contrariamente às imposições hierárquicas. Assim, de acordo com Sylvie Trosa (2001), 

a administração pública deve considerar as mudanças como oportunidade de 

crescimento e aperfeiçoamento. 

Os desafios apresentam-se através das novas tecnologias, dos grupos 

organizados que exigem seus direitos, da necessidade proeminente de prestação de 

contas, da pressão da opinião pública configurado pelo espaço público organizado pela 

mídia. 

Atualmente, para que uma organização vença tais desafios é necessário evitar a 

introversão através de investimentos em tecnologia e na capacitação dos públicos para 

que haja acesso democrático às informações, o que conseqüentemente facilita o 

processo de decisão fazendo com que a organização possua maior agilidade e eficiência 

em suas atividades. Porém, geralmente existe a intenção em implantar tais tecnologias, 

mas muita dificuldade de reagir ao novo cenário globalizado: a técnica está sendo 

utilizada, mas a cultura de trabalho e de relacionamento continua a mesma. 

Há ainda outro problema que afeta as instituições públicas e diz respeito ao 

gerenciamento de resultados, uma vez que em quase todos os serviços públicos há 

igualdade de procedimento (a mesma norma para todos) e não de resultados. Com isso, 

o gerenciamento da igualdade de resultados é um conceito novo a ser estudado sem que 

caia no arbitrário. 

A administração central fica enfraquecida em situações em que os grupos 

organizados definem a “síntese”, em busca de uma solução que atenda os interesses 

próprios, ou seja, “no momento em que, em oposição, os grupos de pressão dispõem de 

plataformas governamentais, o serviço público deve provar que seu conselho é melhor, 

senão os ministros se apoiarão mais sobre os grupos de pressão do que sobre seus 

funcionários”. (TROSA, 2001, p.45). 
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O interesse geral foi, durante muito tempo, uma noção imprecisa baseada em 

leis e preceitos constitucionais e de resumos das expectativas administrativas e, 

conforme Trosa (2001) resultante da capacidade em fazer uma síntese de  superação de 

interesses particulares, caracterizado pelo modelo paternalista, e situado entre duas 

posições extremas:  

 
Uma em que o Estado é apenas um prestador de serviços. 
Neste caso sua legitimidade é fraca, pois outro prestador 
de serviços mais eficaz pode substituí-lo. Outra em que o 
Estado de certo modo, sabe, por definição, melhor do que 
a sociedade e os indivíduos, e que tem poucas 
possibilidades de corresponder às evoluções sociais e dos 
costumes. Os usuários são mais bem instruídos, mais 
conscientes e exigentes. (TROSA, 2001, p.55). 

 

Por fim, enquanto o serviço público não esclarecer os objetivos e funções, ao 

menos para uso interno da organização, em busca do bom andamento das atividades no 

ambiente de trabalho com o comprometimento dos envolvidos, será contestável e 

contestado pelos grupos organizados, sejam eles grupos de pressão, grupos privados, 

não lucrativos e pelos indivíduos em geral. 

 

1.2  Planejamento em instituições públicas 

É através do governo que se torna possível a decisão e ação coletiva, sendo que, conforme 

Osborne (1995), a principal falha nas instituições públicas tem a ver com os meios e não com os 

objetivos, pois há um sistema arcaico que induz a acomodação e a rotina, fazendo com que os desafios, 

baseados no conhecimento e na informação rápida e mutante, se perpetuem. (OSBORNE, 1995, p.13). 

Nos Estados Unidos o crescimento do governo burocrático passou por algumas 

distorções, pois o crescimento das cidades ocasionado pela revolução industrial fez com 

que políticos, em troca de votos, oferecessem empregos e favores aos imigrantes, 

ignorando os problemas que emergiam paralelo a industrialização. Então, progressistas, 

como Theodore Roosevelt, declararam guerra ao sistema estabelecido, organizando o 

serviço público, com concursos, proteção contra a admissão e demissão arbitrárias e 

escalas de remuneração, criaram autoridades públicas independentes, o sistema de 

eleição de administradores, juizes e delegados policiais, e a profissão de administrador 

urbano. Todas medidas afastadas da política (OSBORNE, 1995, p.14). 

Esse empenho em controlar a ação governamental resolveu alguns problemas e 

criou novos. Conforme Osborne (1995), ao tornar impossível demitir funcionários de 

baixa produtividade, proporcionou estabilidade aos medíocres, e ao tentar controlar tudo 
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na administração pública, ditou como as coisas devem ser, ignorando os resultados. 

Pode-se dizer que a burocracia cresceu numa sociedade de massa, hierarquizada e com 

ritmo lento, o que possibilitou o atendimento de serviços pelo governo.  

No entanto, hoje, as mudanças ocorrem mais rapidamente, qualquer cidadão 

tem acesso às informações e a sociedade passou a ser caracterizada por nichos de 

mercado e personalização, exigindo instituições que confiram poder aos cidadãos ao 

invés de apenas servi- los. Para Osborne (1995), o governo deve adotar sistemas que 

separam as decisões políticas da prestação de serviços, concentrando-se no processo 

decisório e na estratégia a ser seguida, ou seja, deve levantar recursos e estabelecer as 

prioridades sociais mediante o processo político democrático, enquanto as instituições 

privadas devem organizar a produção de bens e serviços. 

Os governos direcionados à prestação de serviços chegam a abdicar da sua 

função de mostrar o rumo à sociedade, conforme argumenta Osborne: 

Quando combinadas com a recusa dos eleitores em pagar 
mais impostos, essas novas pressões requerem uma 
conduta muito diferente por parte do governo. De súbito, 
passa a haver menos recursos para governar – no sentido 
de fazer as coisas, prestar serviços ao público; mas 
aumenta a demanda pelo governo – isto é, pela direção da 
sociedade, a coordenação de diferentes grupos de 
interesses, adotando objetivos e estratégia s comuns. Esta, 
aliás, é outra razão pela qual os nossos líderes políticos 
de visão agora se concentram em catalisar e facilitar 
mudanças na comunidade, em lugar de pensar em termos 
de prestação de serviços. (OSBORNE, 1995, p.35). 

 

Facilitar a solução de problemas pela ação catalisadora aplicada a toda 

comunidade através de um planejamento estratégico, baseado na previsão do que vai 

acontecer, é um bom caminho a ser seguido pelo governo. O planejamento estratégico 

consiste em examinar a situação atual e a trajetória futura de uma organização ou 

comunidade, definindo objetivos, desenvolvendo a estratégia para atingi- los e avaliando 

os resultados. 

 

Os vários processos de planejamento estratégico 
apresentam aspectos diferentes, mas a maioria deles 
envolve um certo número de passos básicos: análise da 
situação interna e externa; diagnóstico ou identificação 
das questões mais importantes à frente da organização; 
definição da sua missão fundamental; articulação dos 
seus objetivos básicos; criação de uma visão do sucesso 
almejado; desenvolvimento de uma estratégia para 
realizar a visão e os objetivos definidos; elaboração de 
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um calendário para executar a estratégia e; mensuração e 
avaliação dos resultados alcançados. (OSBORNE, 1995, 
p.255). 

 

Porém, nos governos, há um elemento que deve ser acrescentado ao processo 

de planejamento estratégico, o consenso, pois o governo possui mais clientes que uma 

organização privada, ou seja, é preciso que haja uma concordância entre a população 

sobre o rumo a ser tomado. 

Osborne (1995) caracteriza o planejamento estratégico como antítese da 

política, pois o mesmo presume racionalidade, o que raramente existe no governo. A 

política exige resultados rápidos, ao lugar de raciocinar e agir pensando no longo prazo, 

pois são esses resultados que garantem a permanência nos cargos. Enfim, os governos 

preocupados com a prestação direta e imediata de serviços, muitas vezes chegam a 

abdicar da sua função de indicar o rumo para a sociedade, função de extrema 

importância na sociedade contemporânea globalizada.  

 

 

2.  COMUNICAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

A sociedade contemporânea vive uma crise de legitimidade das instituições 

públicas e uma suposta soberania do mercado, sendo a atividade de Relações Públicas 

um recurso emergente em busca de ações que justifiquem as instituições  deste caráter 

frente à opinião pública. 

De acordo com Heloísa Mattos (1999) a comunicação das instituições públicas, 

mais especificamente do estado se caracteriza da seguinte forma: há uma comunicação 

política que trava uma batalha competitiva para influenciar e controlar as percepções do 

tema político através dos meios de comunicação de massa, e há também a possibilidade 

de uma comunicação pública, que envolveria o cidadão de maneira diversa, 

participativa, estabelecendo um fluxo de relações comunicativas entre o Estado e a 

sociedade. 

Em geral, a comunicação é pensada no meio público, mais especificamente no 

meio público político, como uma tarefa que deve servir exclusivamente objetivos 

políticos através de estratégias de marketing, visando o convencimento, o impacto junto 

à opinião pública e a busca de resultados imediatos, tendo em vista as eleições que 

ocorrem de quatro em quatro anos.  
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A comunicação dificilmente é entendida como processo, sendo que suas ações 

são planejadas de acordo com as necessidades dos seus dirigentes, que, como agentes 

políticos na maioria das vezes, organizam mensagens individualizadas e partidárias sem 

considerar a possibilidade de uma comunicação pública voltada para a construção 

democrática ou a participação dos cidadãos.  

Para Matos (1999) a comunicação pública é um processo de comunicação 

instaurado em uma esfera pública que engloba Estado, governo e sociedade, um espaço 

de debate, negociação e tomada de decisões relativas à vida pública do país. E essa 

comunicação é emergente em um momento em que o Estado perde o controle sobre os 

meios de comunicação, de forma a ter dificuldade de gerenciar sua imagem frente a 

opinião pública no novo espaço público instituído: o mediatizado. 

A comunicação pública adapta-se ao formato mercadológico dos meios de 

comunicação privados, no entanto, deveriam prevalecer normas que promovam a 

cidadania, a democracia e a participação social em ações informativas, esclarecedoras e 

de prestação de contas. Ao mesmo tempo, deveria promover a manifestação social e a 

consciência dos cidadãos acerca de seus direitos e obrigações.  

No contexto atual o que está em prática é uma comunicação pública lado-a-lado 

a uma comunicação midiática, sendo que cada uma possui suas regras próprias, seus 

meios e objetivos específicos, além de um código peculiar. Nesse ponto, cabe-nos 

questionar a legitimidade dessas comunicações, ou seja, qual possui um discurso mais 

próximo dos cidadãos? Mas são indagações para novos estudos. 

Porém, corroboramos com Matos (1999) quando afirma que há um abismo entre 

o círculo de tomada de decisões políticas e o homem comum, um afastamento entre 

profissionais de comunicação, os políticos e as elites do resto da sociedade, não dando 

conta do funcionamento da vida democrática. Este fato é visivelmente claro em Poderes 

Legislativos, onde as informações disseminadas são apropriadas pela sociedade e 

inclusive pelo seu público interno de forma insatisfatória e limitada.  

Em geral a comunicação em Legislativos é voltada para a transparência e 

publicidade de seus atos, cumprindo assim os princípios constitucionais. O 

planejamento de ações que visam a criação de uma imagem favorável é praticamente 

inexistente, e quando há sua execução é difícil, pois o cidadão já tem sua imagem e 

opinião negativa em relação a essa instituição. Assim, as instituições públicas políticas 

são o maior alvo nessa crise de legitimidade e desconfianças. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 10 

De acordo com Matos (1999) os meios de comunicação privados provocam uma 

forma específica de discurso, tanto em sua produção como recepção, caracterizada pela 

cobertura de alguns assuntos de interesse público a partir de um determinado recorte 

prévio, priorização de elementos como a personificação e a dramatização para a 

composição da matéria, e acompanhamento analítico e informacional leve e curto, em 

geral com um viés antiparlamentar. Freqüentemente o que aparece de positivo, ou está 

moldado em uma inserção de segundos nos meios de comunicação privados, ou em 

meios gerenciados pela própria instituição como Tvs Câmaras, sítios, Rádios 

Legislativas, entre outros serviços. 

 Socialmente, esta situação traz prejuízos não apenas à instituição em questão, 

nem tanto aos políticos, pois estes têm ao seu alcance recursos mercadológicos para 

manutenção de sua imagem, mas essencialmente um entrave à legitimação do processo 

democrático, pois conforme Matos (1999) o Legislativo é limite do poder individual 

e/ou unidirecional, praça de exercício das vivências democráticas e porta-voz dos 

múltiplos interesses cidadãos, sendo assim, a prática comunicacional do Legislativo 

precisa inter-relacionar-se diretamente com a prática da cidadania.  

Os debates e as decisões do Legislativo são objetos de 
cobertura da mídia e de pressões advindas da sociedade 
civil, representada em suas múltiplas facetas em cada 
debate parlamentar. Sem essa representação e a 
conseqüente intervenção de amplas camadas e setores da 
sociedade, o regime democrático só se realiza 
institucionalmente, enquanto que o funcionamento dos 
seus mecanismos democráticos e a própria administração 
acabam entregues aos interesses economicamente mais 
fortes (MATOS, 1999, p. 8). 

 

Assim, o planejamento de ações de comunicação nesse contexto, deve considerar primordial a 

busca da consciência política e do debate público, dis seminando informações e organizando ações que 

proporcionem à formação de atitudes cidadãs e participativas, através de suas Assessorias de 

Comunicação. 

 

 

3.  O PODER LEGISLATIVO DE SANTA MARIA/RS E SUAS ASSESSORIAS 

DE COMUNICAÇÃO: IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

A Câmara de Vereadores de Santa Maria/RS (CMVSM) possui suas atividades 

e normas de funcionamento descritas no Regimento Interno instituído através da 

Resolução Legislativa n° 17 de 30 de setembro de 2002. Além de sua função principal 
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de legislar, possui atribuições de assessoramento; de controle externo do Executivo; de 

julgamento político administrativo; e de fiscalização financeira e orçamentária do 

Município, mediante controle externo com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou 

de órgão a que for atribuída tal incumbência. 

A CMVSM possui como órgãos diretivos: o Gabinete da Presidência, a Secretaria Geral, a 

Procuradoria Geral, a Diretoria Administrativa e a Diretoria Legislativa. A esses órgãos são vinculados os 

demais setores. A Assessoria de Imprensa e a Assessoria de Relações Públicas são vinculadas diretamente 

ao Gabinete da Presidência e prestam assessoria ao Poder Legislativo, à instituição Câmara de 

Vereadores. 

 As Assessorias de Imprensa e de Relações Públicas, compostas por servidores 

permanentes, apesar de estarem fisicamente e organizacionalmente separadas, atuam 

conjuntamente no planejamento e execução das atividades de comunicação. Os planos 

apresentam propostas específicas de cada setor e relacionam anualmente todos projetos 

e atividades de sustentação que serão desenvolvidas, ou seja, no início de cada ano as 

atividades são apresentadas e sujeitas à aprovação da Mesa Diretora que tomou posse e 

administrará a instituição num período de doze meses. 

A Assessoria de Imprensa (Rádio, Impresso e TV Câmara) está diretamente 

vinculada aos vereadores de uma forma geral, porém assessora o Legislativo como 

esfera de poder e não parlamentares separadamente. As atividades desenvolvidas são: 

mailing de imprensa, clipping geral, releases, fotografia, boletins de áudio que são 

encaminhados às emissoras de rádio de Santa Maria, rádio escuta, atualização da página 

da Internet, e planejamento, organização e execução da programação da TV Câmara que 

transmite: Sessões Plenárias, homenagens, audiências públicas, CPIs, reuniões, 

Telejornal da TV Câmara, Expediente Nobre, Frente aos Fatos, Tribuna da Cultura, 

Curta na TV, Direito de Todos, Tema Livre, Vida Saudável, Matérias Especiais.  

A Assessoria de Relações Públicas é responsável pelo planejamento e execução 

dos projetos: Projeto cultural: “Lei do Livro”, Projeto Cultural: “Arte na Câmara”, 

Projeto Institucional: “Oficina de eventos – 3ª edição”, Projeto Institucional: “Semana 

da Câmara”, Projeto Solidário: “Campanha do Agasalho”, Projeto Institucional: 

“Câmara nas escolas”, e Projeto Institucional: “Câmara na FEISMA”. Além dos 

projetos anuais a Assessoria executa as seguintes atividades de sustentação: 

planejamento anual das Sessões Solenes e Especiais de homenagem, agenda, mailing, 

cerimonial, visitas orientadas, clipping, murais.  
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A integração das Assessorias proporciona o desenvolvimento de atividades que 

reúnem e atingem os mais diversos públicos, pois cada atividade de RP é dirigida a um 

público específico e ainda à comunidade como um todo, e com o apoio da Imprensa são 

divulgadas através de rádio, TV e Internet objetivando uma ampla  inserção. A 

participação social é buscada em todas as atividades, com intuito de aproximar as 

pessoas do Poder Legislativo e esclarecer sobre as reais funções sociais e políticas da 

instituição, principalmente no que se refere à representatividade exercida pelos 

vereadores, ao exercício da cidadania e da democracia. 

 

3.1  A percepção do público interno da Câmara de Santa Maria/RS quanto às 

atividades de Jornalismo e Relações Públicas  
O público-alvo da investigação foi o público interno da CMVSM, o qual é classificado neste 

estudo em duas categorias: permanente (composto pelos servidores estatutários) e temporário (cargos em 

comissão, vereadores e estagiários).  A população é composta por 167 colaboradores, sendo 44 

permanentes e 123 temporários. Utilizou-se pesquisa exploratória, aplicada entre abril e junho de 2004, 

através do método de estudo de caso com objetivo de adquirir subsídios que possibilitassem a análise da 

percepção que o público tem em relação às funções e estrutura da instituição. O questionário composto 

por perguntas abertas e fechadas, foi aplicado a uma amostra estratificada com variante sistemática e que 

totalizou 32 entrevistados. 

Neste recorte, apresenta-se a análise dos resultados de três questões abertas e 

pertinentes à comunicação no Poder Legislativo: percepção do público interno quanto às 

funções da Câmara de Vereadores de Santa Maria/RS, da Assessoria de Imprensa e da 

Assessoria de Relações Públicas. 

a) Funções da Câmara de Vereadores de Santa Maria: houve 35 respostas 

diferentes, ou seja, nenhum entrevistado utilizou as mesmas expressões para descrever 

as funções da CMVSM. As principais funções na percepção de doze (12) entrevistados 

(oito (8) permanentes e quatro (4) temporários) são: ‘’Legislar, fiscalizar e atender / 

servir e/ou apoiar a comunidade’’. Observou-se que determinadas palavras possuem 

uma freqüência significativa nas respostas, sendo as mais freqüentes: ‘’comunidade’’, 

que apareceu em 14 observações, e ‘’servir’’ presente em 16 observações.  

b) Função da Assessoria de Imprensa: em geral, consiste em divulgar os 

acontecimentos ocorridos na Câmara. Porém, há dezesseis (16) pessoas que consideram 

função prestar assessoria específica e direta aos vereadores, além de prestar à Câmara 

como um todo. 
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c) Função da Assessoria de Relações Públicas: na percepção do público a Assessoria 

de RP tem como principal função a organização de eventos. Houve menos de três 

respostas que relacionaram a Assessoria com atividades de comunicação ou com ações 

que promovam a legitimidade e imagem institucional. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Em relação à percepção do público quanto às funções institucionais cabe ressaltar que 

dezesseis (16) respondentes consideram ser função da Câmara de Vereadores servir ou prestar 

serviços à comunidade, porém, de acordo com Trosa  (2001) quando o Estado é considerado um 

prestador de serviços, sua legitimidade é fraca, pois outro prestador de serviços mais eficaz pode 

substituí-lo. Além dis so, o Estado tem poucas possibilidades de corresponder às evoluções sociais e 

dos costumes. Os usuários são mais bem instruídos, mais conscientes e exigentes. (TROSA, 2001, 

p.55). 

A função da Assessoria de Imprensa para o público interno consiste em 

divulgar os acontecimentos ocorridos na Câmara. Porém apesar de alguns responderem 

que a divulgação é da instituição e não especificamente de vereadores, ainda há pessoas 

que consideram função prestar assessoria específica e direta aos vereadores. A 

Assessoria de Imprensa possui uma função relevante na instituição, da mesma forma 

que a Assessoria de Relações Públicas, pois deve gerenciar suas ações de forma a 

integrar interesses políticos e administrativos simultaneamente, pois só assim os órgãos 

públicos terão força para enfrentar as mudanças trazidas pela globalização sem 

perderem seu papel e sem que seus planos sejam considerados superficiais. Além disso, 

devem ter responsabilidade sobre a codificação e decodificação das mensagens 

proferidas em relação a Câmara, pois tais mensagens devem ser controladas de forma 

que cumpram os objetivos estabelecidos no planejamento e gerem efeitos de imagem 

coerentes.  

A Assessoria de Relações Públicas na percepção do público tem como principal 

função a organização de eventos na Câmara de Vereadores. No entanto, a atividade 

reconhecida é apenas um instrumento da atividade de Relações Públicas, pois há a 

necessidade de um sistema de comunicação que interligue o ambiente interno e o 

externo, a identidade e a imagem. Acredita-se que essa identificação da Assessoria 

como organizadora de eventos vincula-se unicamente a grande freqüência de eventos 

promovidos pela instituição, entre eles as Sessões Especiais e as Sessões Solenes de 

homenagem. 
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 Com essa breve descrição, afirmamos que os subsídios encontrados nessa 

pesquisa, tanto na época em que foi desenvolvida como atualmente, ocasionaram a 

preocupação dos profissionais de comunicação da instituição, pois se nem mesmo o 

público interno reconhece como importante os projetos instituciona is e as funções das 

assessorias que vão ao encontro da sociedade de forma a promover a participação e 

debate acerca dos mais diversos temas, sejam eles políticos, culturais ou sociais, a 

sociedade em geral tem uma probabilidade ainda menor de legitimar, tanto as atividades 

como a própria instituição. Assim, instalou-se o desafio de construir uma nova 

percepção desse público, ou seja, trabalhar internamente a identidade institucional para 

paralelamente estabelecer relações com a comunidade de forma mais coerente. 

 É imprescindível ressaltar que vista como processo, as assessorias de 

comunicação em instituições públicas políticas devem planejar em longo prazo, no 

entanto, as atividades iniciais e a apresentação das propostas e objetivos devem ser 

mantidas e reformuladas de acordo com os dirigentes políticos atuantes uma vez que os 

cargos diretivos e assessores parlamentares mudam de ano em ano. Tal fato acarreta a 

necessidade de um esclarecimento constante e incansável das funções, estrutura e 

funcionamento da Câmara de Vereadores e dos seus setores, pelos servidores 

permanentes da instituição. 

Assim, a atuação na administração pública, exige, de certa forma, uma 

transformação da visão do profissional de Comunicação, pois além dos conceitos de 

evolução tecnológica constante, sociedade virtual, mundo globalizado, que exigem uma 

observância detalhada do mercado ao propor qualquer ação, nas instituições públicas 

estamos em contato com elementos que, muitas vezes vão contra ao “evolucionismo” 

presente em outras esferas de atuação. A burocracia os administradores políticos, os 

prazos determinados de quatro em quatro anos, são obstáculos à eficiência que devem 

ser superados com muita transparência e esclarecimento da função institucional e das 

assessorias como responsáveis pelo estabelecimento de relações com a população. Por 

isso, conhecer a cultura é essencial para o desenvolvimento de ações que amenizem 

esses fatores e façam emergir a prática cidadã e participativa, dentro das instituições e 

não contra elas.  
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