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Resumo 

 
O desafio que se impõe às instituições governamentais é mudar, através do trabalho 

eficiente e ético de suas assessorias, alguns estereótipos sobre a administração pública, 

como a suposta ineficiência na realização de seus trabalhos, a corrupção, o aproveitamento 

dos cargos públicos como cabide de empregos, entre outros. Este trabalho pretende analisar 

os textos jornalísticos produzidos pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de 

Valença, no estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de constatar se este material 

direcionado à imprensa cumpre o seu papel de garantir o direito à informação dos cidadãos 

e também se trata do que é de interesse da sociedade, ou se ainda age como os arcaicos 

setores de comunicação governamental que buscam a afirmação de seus governantes, 

através da disseminação de informações capazes de produzir uma imagem positiva destes.  
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1-Introdução 

 
No primeiro momento, antes que o presente estudo efetivamente inicie a 

apresentação de evidências relativas ao problema de pesquisa aqui tratado, deve-se mostrar 

por que motivo o trabalho pode ser considerado relevante. Para tal explicação se tem como 

ponto de partida as rápidas e constantes mudanças pelas quais a sociedade contemporânea 

vem passando. Com os desafios impostos pelas novas tecnologias, pela globalização, pelos 

grupos organizados que cada vez mais exigem seus direitos de cidadãos, somados à pressão 

da opinião pública e a organização do espaço público pela mídia, a administração pública 

começa a despertar para a necessidade de mudar.  

                                                
1 Trabalho submetido ao DT 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XXXV Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação – INTERCOM 2012 
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Desta forma, a comunicação pública surge como uma maneira de informar, de forma 

transparente, sobre o funcionamento das instituições públicas, assim como também sobre 

suas realizações, programas, etc.
5
 

O desafio que se impõe às instituições governamentais é mudar, através do trabalho 

eficiente e ético de suas assessorias, alguns estereótipos sobre a administração pública, 

como a suposta pouca eficiência na realização de seus trabalhos, sua burocracia excessiva, a 

corrupção, o comum aproveitamento dos cargos públicos como cabide de empregos, o 

desperdício da verba pública, etc. E, para vencer este desafio, é preciso que os órgãos 

públicos adotem comportamentos comprometidos com a transparência e a veracidade das 

informações. Mas, por que seria tão importante a participação das Assessorias de 

Comunicação das instituições públicas neste processo de mudança destas organizações? 

Pelo simples motivo de o trabalho destas Assessorias ser capaz de modificar a opinião 

pública.
6
 E para corroborar este pensamento trazemos o que diz sobre o assunto os autores 

Ferraretto e Kopplin:  

 

O trabalho do assessor de imprensa está - dependendo do caso, em 

menor ou maior grau - relacionado com a formação de opinião pública, 
na medida em que pretende atingir um determinado número de pessoas 

com uma mensagem, influenciando o que pensam receptores (público 

interno e/ou externo do assessorado). (FERRARETTO E KOPPLIN, 
1996, p. 31) 

 

Pelos motivos apresentados acima justifica-se a relevância deste trabalho realizado 

pelas Assessorias de Comunicação governamentais, para, a partir deste estudo, 

proporcionar o aprimoramento deste trabalho, e, desta forma, chegar ao objetivo de se 

consolidarem assessorias no setor público que correspondam mais fielmente às expectativas 

da população. Há uma hipótese inicial para a principal questão que este artigo se propõe a 

responder: os textos jornalísticos da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de 

Valença se concentram (dão maior importância) no agente da notícia, no caso o prefeito, ou 

no fato em si? 

                                                
5 Desde 16 de maio deste ano está em vigor a lei de acesso á informação. A lei pretende garantir aos cidadãos de nosso 

país o acesso aos dados oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Em função da lei o Brasil passa a fazer 
parte de um grupo - juntamente com mais 91 países- de nações que reconhecem que as informações que estão sob a guarda 

do Estado são um bem público.(Informações obtidas no endereço eletrônico http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2012/05/16/lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor.htm) 
6 Entende-se aqui opinião pública como “Agregado das opiniões predominantes em uma comunidade. Juízo de valor 

(subjetivo) que advém de uma situação objetiva (um fato concreto) e se manifesta objetivamente(...).Nela interferem 
fatores psicológicos, sociológicos e históricos.”(BARBOSA E RABAÇA apud Ferraretto e Kopplin, 1996, p. 31). 
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A hipótese é a de que os releases produzidos por esta Assessoria de Comunicação 

privilegiam a figura do governante e não o fato da notícia em si. Afinal, como disse Mário 

Camargo, diretor do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Campinas 

em 2003, “nas pequenas cidades, em especial, a comunicação se restringe à comunicação 

política do prefeito e dos secretários”. (OLIVEIRA, 2003, p. 12). 

Testar empiricamente se esta hipótese se confirma é fundamental, mas a hipótese 

não se confirmará se os textos jornalísticos estudados estiverem centrados no fato gerador 

da notícia, sendo o agente deste fato apenas um coadjuvante, que deve ser citado, mas não 

deve se converter no centro das atenções. 

Este trabalho pretende analisar os textos jornalísticos produzidos pela Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Valença com a finalidade de constatar se este material 

direcionado à imprensa cumpre o seu papel de garantir o direito à informação dos cidadãos, 

e também se trata do que é de interesse da sociedade, ou se ainda age como os arcaicos 

setores de comunicação governamental que trabalham buscando a afirmação de seus 

governantes, através da disseminação de informações capazes de produzir uma imagem 

positiva deste. 

1  Assessoria de Comunicação no Setor Público 
 

Apesar da literatura desta área apresentar controvérsias com relação ao surgimento 

da atividade de Assessoria de Comunicação, consideramos neste artigo o ponto de vista de 

Jorge Duarte. Segundo o autor (2003, p. 82), a primeira preocupação com a sistematização 

e divulgação de informações ocorreu em 1909, quando o então Presidente da República, 

Nilo Peçanha, ao organizar a estrutura do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

criou a Secção de Publicações e Bibliotheca, responsável por serviços de atendimento, 

publicações, informação e propaganda. A tarefa deste setor era recolher, organizar e 

divulgar informações sobre indústria, comércio e agricultura. 

Nos anos seguintes a Secção de Publicações e Bibliotheca passou a ser denominada 

Serviço de Publicações e Bibliotheca, depois Serviço de Informações e Bibliotheca e, por 

fim, Serviço de Informações e Divulgação. Já em 1915 foi definido o nome Serviço de 

Informações, e a função do setor modificou-se, aproximando-se um pouco mais daquilo que 

hoje é praticado por uma assessoria de imprensa.  

O Serviço de Informações do Ministério então ficou responsável por divulgar, 

através dos veículos de comunicação, informações que pudessem fomentar o 
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desenvolvimento da produção nacional. (DUARTE, 2003, p. 82), num modelo que acabou 

presente em numerosas repartições públicas.  

“Ainda na metade do século XX serviços de divulgação passaram a ser organizados 

em níveis federal e estaduais, com a presença dos chamados redatores, que produziam e 

distribuíam textos para a imprensa pelos gabinetes e bureaus de imprensa instalados em 

órgãos governamentais.” (DUARTE, 2003, p. 82). De acordo com Duarte, foi na década de 

30 que o governo federal realmente despertou para a importância da comunicação. Neste 

momento, o controle e a divulgação de informações através de meios de comunicação de 

massa transformaram-se em política de Estado. Criou-se então um sistema articulado de 

informações, juntando coordenação nacional com atuação local, e a interferência estatal 

passou a ser um problema ainda mais constante para os veículos de comunicação.  

A censura mais intensa começou a ocorrer com a estruturação do Departamento 

Oficial de Publicidade, que mais tarde seria reorganizado como Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural (DPDC) e Departamento Nacional de Propaganda (DNP). 

Ainda foram criados pelo governo o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e os 

Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda (Deips). Por meio do DPDC e do DNP 

“o governo estabelece uma superestrutura de manipulação da opinião pública por meio da 

censura, fiscalização, controle legal e distribuição em larga escala de noticiário laudatório.” 

(DUARTE, 2003, p. 83). 

O DIP só foi extinto com o fim do Estado Novo (regime político de inspirações 

fascistas instaurado por Getúlio Vargas em 1937). Entretanto, logo o país voltou a sofrer 

com a censura estatal. Com a Ditadura Militar (1964-1985) retornou a repressão aos meios 

de comunicação. Todavia, foi durante a Ditadura Militar que as Assessorias de 

Comunicação pertencentes ao poder público começaram a ser aprimoradas. Tal fato ocorreu 

após o Decreto n° 83.284(13 de março de 1979), responsável pela regulamentação da 

profissão de Jornalismo. A partir deste momento, para praticar a atividade jornalística era 

preciso ter diploma, e, assim, foram dados os primeiros passos para que o amadorismo 

desse lugar ao profissionalismo. (FERRARETTO e KOPPLIN, 1996, p.17).  

Por sua vez, nas organizações privadas a divulgação institucional teria aparecido em 

1914, com a empresa canadense Light, que hoje se transformou na AES Eletropaulo. Esta 

empresa montou o primeiro departamento de relações públicas do Brasil, tendo em sua 

direção Eduardo Pinheiro Lobo. (KUNSCH, 2006, p. 12). Já no fim dos anos 70 e começo 
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da década de 80 o contexto sócio-político e econômico passou a favorecer a atividade de 

assessoria de imprensa.  

 

O ressurgimento da democracia, o movimento sindical, a liberdade de 

imprensa, novos padrões de competitividade e o prenúncio de maior 

exigência quanto aos direitos sociais e dos consumidores fazem as 
empresas e instituições necessitarem comunicar-se com a sociedade e 

seus diversos segmentos. E a imprensa foi identificada como o grande 

instrumento, o caminho mais curto para agir sobre a agenda pública, 

informar e obter uma imagem positiva. (...) O exemplo de algumas 
empresas como a Rhodia mostrou que o investimento em comunicação 

aliado à postura de organização aberta à sociedade trazia retorno em 

credibilidade, visibilidade, e poderia ajudar na consecução dos 
objetivos empresariais. (DUARTE, 2003, p. 87).   

 

Segundo Ferraretto e Kopplin (1996:17) a Assessoria de Comunicação Social é 

responsável por um serviço especializado organizando as atividades de comunicação de um 

assessorado com seus diversos públicos, através de políticas e estratégias que abrangem 

iniciativas nas áreas de Jornalismo (assessoria de imprensa), Relações Públicas e 

Publicidade e Propaganda; mas quais são, especificamente, as atividades realizadas pelo 

profissional de Jornalismo que ocupa o cargo de assessor de imprensa? Para Ferraretto e 

Kopplin este profissional tem como principais funções as seguintes atividades: 

 

Relacionar-se com os veículos de comunicação, fornecendo 
informações relativas a seu assessorado (por meio de releases, press-

kits, sugestões de pautas, etc.) intermediando as relações entre ambos e 

atendendo aos pedidos dos jornalistas pertencentes a qualquer órgão de 
imprensa; Arquivar informações sobre seu assessorado divulgadas nos 

meios de comunicação, assim como avaliar informações que não digam 

respeito diretamente a seu assessorado mas que possam interessar a 

organização; Organizar e atualizar constantemente um mailing-list 
(relação de veículos de comunicação, com nomes de diretores e 

editores, endereço, telefone, fax, e-mail etc); Produção e edição de 

periódicos destinados ao público interno e externo; Elaboração de 
fotografias, vídeos, programas de rádio e televisão, etc. 
(FERRARETTO e KOPPLIN,1996, p.21) 

 

Se esses são os parâmetros de avaliação gerais, quais seriam os específicos da 

comunicação realizada no setor público?  A primeira questão diz respeito à própria 

terminologia relacionada à comunicação nesse segmento: afinal, de qual comunicação 

estamos falando? As divergências com relação a qual termo é o mais adequado são comuns 

entre os pesquisadores que trabalham nesta área.  

Para Brandão, por exemplo: 
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A comunicação governamental é a praticada por um determinado 

governo, visando a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da 

população nas políticas adotadas e o reconhecimento das ações 

promovidas nos campos político, econômico e social.(...) Quanto a 
comunicação política ou marketing político que é a expressão mais usual 

nos últimos anos, carece da indispensável legitimidade para ser pública, 

respeitando-se o sentido estrito do conceito. Ambas buscam atingir a 
opinião pública, quase sempre com métodos publicitários, buscando 

respostas rápidas e efeitos imediatos que podem ser auferidos nas 

pesquisas e que sempre se mostram efêmeros.(...) A Comunicação 
pública, ao contrário, se faz no espaço público, sobre tema de interesse 

público. É a informação cívica e que inclui a acccountability
7
 , [...] 

(BRANDÃO apud Oliveira, 2003, p. 1) 

 

Segundo Matos (MATOS apud Oliveira, 2003: 2), a comunicação pública é aquela 

“(...) que envolveria o cidadão de maneira mais diversa, participativa, estabelecendo um 

fluxo de relações comunicativas entre Estado e sociedade”. Além disso, para o autor, esta 

comunicação se dá num espaço de debate, numa esfera pública onde participam Estado, 

governo e sociedade, onde são tomadas decisões referentes à vida pública do país. 

(MATOS apud Oliveira, 2003, p. 2). 

De acordo com Heloísa Matos (MATOS apud Silva, 2006: 6) a comunicação nas 

instituições públicas se caracteriza por possuir uma comunicação política, que busca 

influenciar e controlar as percepções dos assuntos ligados à política através dos meios de 

comunicação de massa. Todavia, existe também neste meio a possibilidade de se estruturar 

uma comunicação pública, que envolveria o cidadão de maneira participativa, num processo 

de troca comunicativa entre o Estado e a sociedade. 

 Apesar disso, o que se vê na maioria das assessorias de comunicação na 

administração pública são atividades comunicativas voltadas para atender interesses 

políticos 

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. 

(SILVA, 2006, p. 6) 

  

                                                
7 De forma resumida, podemos definir este termo como sinônimo de responsabilidade, algo próximo de comprometimento 
social. Por exemplo, uma organização é accountability quando tem alto nível de credibilidade junto à sociedade e aos mais 
diferentes públicos.  
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Sendo assim, as ações comunicativas nesta área governamental comumente se 

transformam em potentes instrumentos utilizados para atender as necessidades dos 

governantes, 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.” (SILVA, 2006, p. 

7). 

Tal fenômeno é também conhecido como culto à personalidade, quando se privilegia 

a pessoa e não o fato. “Trata-se de uma visão distorcida, geralmente adotada por gente sem 

formação adequada ou por um tipo de assessoria de louvação que mais desajuda.”. 

(TORQUATO, 2002, p. 119). Já a comunicação pública vista como modelo ideal é 

caracterizada por ser “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.” (MATOS apud Silva, 2006, p. 7). Não se pode 

esquecer que há contradições nesse processo: em muitos lugares, a comunicação pública 

surgiu em um contexto muito específico (justamente no momento em que o Estado não 

possuía mais o controle dos meios de comunicação, tendo por isso dificuldade em gerir sua 

imagem perante a opinião pública, num espaço público mediatizado). Entretanto, esta não é 

a realidade vivida na maior parte dos municípios brasileiros, nos quais muitas vezes o Poder 

Público - principalmente o Poder Executivo - possui seu próprio veículo de comunicação. 

Mesmo nos locais onde efetivamente se constituiu este espaço público 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. (SILVA, 2006, p. 7). 
 

Outro problema seria o recorte feito pelos veículos comunicacionais quando o 

assunto a ser tratado refere-se à administração pública. Geralmente, os temas abordados têm 

apenas uma análise superficial, e a angulação feita prioriza o indivíduo, no caso, o 

governante. Além disso, as matérias jornalísticas têm um viés negativo na maioria das 

vezes: “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 [...]”. (MATOS apud Silva, 2006, p. 7). 
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Por fim, é relevante também mencionarmos outras características da administração 

pública que acabam por contaminar a comunicação feita nestas instituições. De acordo com 

Osborne, “a principal falha nas instituições públicas tem a ver com os meios e não com os 

objetivos, pois há um sistema arcaico que induz à acomodação e à rotina, fazendo com que 

os desafios, baseados no conhecimento e na informação rápida e mutante, se perpetuem.” 

(OSBORNE apud Silva, 2006: 5). Para Torquato ainda é preciso mostrar que a 

comunicação pública esbarra em outros obstáculos. Primeiro, se o serviço público é de má 

qualidade, a comunicação não consegue, sozinha, melhorar a imagem daquela instituição. E 

ainda há a fragilidade dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) com relação à 

missão fundamental de cada um deles.  

 

O superficial, rotineiro, secundário, toma o lugar do principal. O 

detalhe acoberta a essência. O comportamento de um parlamentar ou de 

um juiz acaba canibalizando o conceito institucional. No caso dos 
Poderes Executivo e Legislativo, observa-se uma justaposição de 

imagens, sendo ambos jogados na vala ampla da política. E como a 

política não tem bom conceito entre a população, acaba prevalecendo a 
idéia de Executivo e Legislativo que se mancomunam na rede da 

politicalha e das negociatas. (TORQUATO, 2002, p. 119). 

 

Vale ressaltar que no período quando foi feito o trabalho de avaliação dos releases 

da Assessoria de Comunicação em questão, foram enviados questionários para levantar a 

opinião dos profissionais participantes de sua estrutura. Mas, após várias ligações e depois 

de dois meses de espera, nada nos foi enviado por esta Assessoria. Nesta época, a 

Assessoria contava com duas jornalistas, o Assessor de Comunicação, e uma funcionária 

responsável pela diagramação dos materiais produzidos pelo setor.  

 

2  Comunicação e Política em Valença: a História 

 

O município de Valença, no Sul Fluminense, possui hoje uma área total de 1.305 

km². Sua população é de 71.843 habitantes (IBGE - 2010)
8
. Geograficamente, o município 

encontra-se limitado pelos Rio Paraíba do Sul e pelo Rio Preto (que faz a divisa com o 

Estado de Minas Gerais) – e foram os vales férteis destes rios que levaram à ocupação do 

local. A região que corresponde à atual Valença foi historicamente habitada pelos índios 

Coroados, divididos em duas tribos, os Purus e os Araris. A colonização do território está 

                                                
8
 Valença está a 160 Km do Rio de Janeiro, 460 Km de São Paulo, 385 Km de Belo Horizonte e a 105 Km de Juiz de 

Fora.(Revista Expansão Nacional, 2000: 7) 
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também diretamente ligada à presença destes índios. No final do século XVIII, algumas 

fazendas surgiram junto à margem do Rio Paraíba do Sul e, como os índios daquela 

localidade estavam vivendo uma situação de miséria, eram comuns os ataques destes aos 

armazéns de alimentos das fazendas que apareceram por ali. 

Em 1823, um decreto imperial elevou à condição de Vila a aldeia de Valença. No 

período correspondente à metade do século XIX, Valença vivia do plantio de subsistência, 

pecuária e um pequeno comércio. A vila torna-se cidade em 29 de setembro de 1857  e, 

sobretudo na segunda metade daquele século, as maiores riquezas da região passaram a ser 

suas enormes fazendas de café, que fizeram da cidade uma das mais importantes do país. Já 

no ultimo decênio do século XIX, Valença, antes um dos maiores produtores de café do 

Estado, sofreu com o declínio da produção cafeeira, principalmente em virtude da falta de 

mão de obra. A era do café passou. A “Princesa da Serra”, como também passou a ser 

conhecida a cidade, tornou-se então pecuarista e laticinista.  

A partir do início do século XX, Valença entrou na era industrial. Houve o 

aparecimento de diversas indústrias têxteis na cidade, como a Companhia Industrial de 

Valença, Companhia Fiação e Tecidos Santa Rosa a Fábrica de Tecidos Rendas e Bordados 

S. A., etc. Entretanto, hoje, muitas destas fábricas encontram-se desativadas ou já não 

possuem meios para competir com outras empresas deste ramo por terem se tornado 

obsoletas. Este passado de pujança econômica com o café e depois com a indústria 

(contrastando com a decadência das últimas décadas) não pode ser desassociado das elites 

políticas que governaram a cidade.  

Como então poderíamos traçar um quadro geral da visão que os políticos 

valencianos têm sobre a comunicação e seus veículos? Podemos dizer que hoje há uma 

divisão de opiniões. Já existem aqueles que despertaram para a importância de instituições 

públicas terem seus próprios instrumentos oficiais de divulgação, tendo à frente deste 

trabalho profissionais de comunicação, e não amadores. Porém, há aqueles que ainda 

acreditam que a voz deve pertencer somente a eles, ou seja, que a comunicação deve estar 

centralizada em suas mãos. 

A primeira Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença foi 

denominada Secretaria de Comunicação. Sua criação ocorreu em janeiro de 1993, com a 

posse do Prefeito Álvaro Cabral (apoiado por Luiz Antônio, um influente ex-prefeito), e 

seus objetivos principais eram dar ampla divulgação ao município de Valença, assim como 

às ações deste governo. O responsável por esta Secretaria era Airton Baffa, jornalista que já 
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possuía uma boa experiência na área governamental (tinha trabalhado com Carlos 

Lacerda
9
). Todas as diretrizes para a montagem da estrutura desta Secretaria, da equipe e da 

implantação de serviços foram dadas por ele. O principal problema enfrentado referiu-se à 

relação com alguns secretários daquele governo, pois estes ainda não tinham o hábito de 

ouvir a equipe de comunicação, e não sabiam que antes de comunicar algo a qualquer 

veículo de comunicação deveriam falar primeiro com a sua própria Secretaria de 

Comunicação.  

 

3 A Comunicação Governamental em Valença 

 

No que tange ao tema dos releases analisados, podemos concluir que eles variaram 

muito pouco. Os assuntos mais comuns foram aqueles ligados à utilidade pública (52,5%) e 

a eventos culturais (30%), sendo o restante distribuído entre os temas informes (12,5%) - 

como por exemplo o aviso do Departamento de Trânsito sobre a interdição de ruas ou sobre 

a atualização de cadastros dos servidores municipais para a montagem do Plano de Cargos e 

Salários - e eventos esportivos (5%). É preciso destacar que existe a possibilidade de o 

número de releases produzidos neste mesmo espaço de tempo, em um período normal, ser 

maior. Isto porque o período em que os textos foram produzidos – 2 de janeiro de 2008 a 15 

de fevereiro de 2008 - caracteriza-se por ser mais tranqüilo, quando há menor produção de 

material jornalístico. Afinal, tal período corresponde às férias escolares e também ao 

recesso em muitas organizações, tanto públicas quanto privadas.  

Muitos releases destacaram-se pela boa elaboração, através da apresentação de 

informações complementares. Exemplo foi o release “Valença é tradição”, sobre o encontro 

das Folias de Reis.  

 
Em comemoração ao Dia de Santos Reis, 06 de janeiro, Valença está 

com várias atividades. A exposição Folias Valencianas e adoração ao 
Presépio, com apresentação de uma folia por noite, no Pavilhão Leoni, 

às 19:30 horas acontecerá até 04 de janeiro, sexta-feira. (...) O reisado é 

uma festa popular de várias regiões brasileiras, ocorrendo na ocasião do 
Natal,comemorando assim o dia da “Adoração dos Reis”.  

Tem início no dia 24 de dezembro e encerramento no dia 06 de janeiro. 

Os foliões de Reis imitam os Reis Magos, que viajaram guiados pela 

estrela de Belém. Saem cantando em versos e louvando o nascimento 

                                                
9 Carlos Frederico Werneck de Lacerda nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 30 de abril de 1914. Foi jornalista e 

político brasileiro. Carlos Lacerda foi vereador, deputado federal e governador do então estado da Guanabara. Morreu no 
dia 21 de maio de 1977.(Informações obtidas no endereço eletrônico http://educacao.uol.com.br/biografias/carlos-
lacerda.jhtm)   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1914
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanabara
http://educacao.uol.com.br/biografias/carlos-lacerda.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/carlos-lacerda.jhtm
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de Jesus. O grupo compõe-se de tocadores e cantores, que se vestem de 
roupas coloridas, capas de cetim cobertas de vidrilhos, espelhos e etc. 

Representam personagens como Rei, a Rainha, o Mestre, o 

Contramestre, os palhaços, e saem a serviço de um festeiro para 

angariar ofertas percorrendo as casas da cidade e do campo, recebendo 
comidas e bebidas pois, quem os acolhe é abençoado. Quando 

percorrem as cidades são chamados de “Folias de Reis de Música”, e os 

da zona rural “Folias de Reis de Caixa”. Os instrumentos mais usados 
são a sanfona, os adufes, que são pandeiros quadrados, e a caixa de 

guerra ou zabumba, que é um tambor grande. Cada grupo de folia, em 

cada casa que chega pede licença para entrar, faz louvações aos donos 
da casa, e por fim, agradece os presentes oferecidos, despede a se retira. 

Os donativos recebidos são guardados para a realização de uma grande 

festa dos Reis Magos, no dia 06 de janeiro.
10

  

 

O texto era claro e informava sobre o evento, mas, sobretudo contextualizava na sua 

parte final, precisamente a importância e a história da manifestação cultural. Ou seja, a 

ênfase foi na própria tradição, mas do que no governo que organizava um evento. 

Pertinente se faz também mostrar releases muito resumidos que trazerem apenas as 

informações imprescindíveis, tornando-se pouco interessantes. 

 

Prevest abrirá inscrições no dia 10 – 
Serão abertas no próximo dia 10 de janeiro, as inscrições para o curso 

pré-vestibular gratuito (Prevest). Estão sendo disponibilizadas 120 

vagas.Os interessados deverão se inscrever no prédio do Instituto de 
Educação Deputado Luiz Pinto, que fica na Rua Coronel Benjamim 

Guimarães, nº 104, de segunda a sexta-feira, das 19:00 às 21:00 horas. 

È necessário apresentar os seguintes documentos: comprovante de 
residência, comprovante de escolaridade, comprovante de rendimento, 

identidade ou certidão de nascimento. O Prevest é uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Valença através da Secretaria de Educação 

visando oportunizar alunos carentes a ingressarem no curso superior. 
As inscrições serão encerradas no dia 31 de janeiro.

11
 

 

 
Inscrições para o X Festival de Seresta Sílvio Caldas serão abertas no 

dia 07 de janeiro –  

 

Evento é comemorativo ao centenário do grande seresteiro e tem apoio 
da Prefeitura 

 

Serão realizadas no período de 07 de janeiro a 14 de março de 2008, 
as inscrições para o X Festival de Seresta Sílvio Caldas. As inscrições, 

somente para homens, serão efetuadas na Unigranrio (Universidade do 

Grande Rio), que fica na Rua Professor José de Souza Herdy, 1.1160, 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Serão aceitos todos os gêneros 

musicais, somente de músicas gravadas por Sílvio Caldas. Maiores 

                                                
10

 Material obtido junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença. 
11 Material obtido junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença. 
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informações poderão ser obtidas pelo telefone (21) 2672-7781, ou 
através do e.mail: mleal@unigranrio.com.br. O X Festival será 

comemorativo ao centenário do grande seresteiro do Brasil e acontecerá 

no dia 03 de maio de 2008, às 19:00 horas, no distrito de Conservatória. 

Este evento tem total apoio da Prefeitura Municipal de Valença através 
da Secretaria de Cultura e Turismo.

12
 

 

Ao todo, apenas 8% dos releases analisados mencionaram o prefeito, enquanto 

37,5% mencionaram o termo Prefeitura Municipal de Valença. É muito provável que isso 

tenha sido constatado pelo fato de a Assessoria de Comunicação de Valença não cuidar de 

assuntos mais polêmicos (é hábito deste governo não responder a críticas nem a denúncias), 

o que provavelmente justifica o baixo número de releases com o nome do governante; mas 

o interesse central deste trabalho foi avaliar em que medida os releases se concentravam 

não só no prefeito, mas nos agentes públicos (e não no fato gerador da notícia), assim foram 

selecionadas 12 matérias, que foram analisadas à luz da hipótese do newsmaking
13

. 

Cabe aqui dizer que, entre os diversos conceitos que compõem a teoria do 

newsmaking, em nosso trabalho foram utilizados como critério de avaliação apenas dois: 

noticiabilidade e valores-notícia. Com relação ao conceito noticiabilidade, verificamos se o 

acontecimento selecionado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura corresponde 

àquilo que a população avalia como relevante para ser divulgado. Já o conceito valores-

notícia servirá para analisarmos o que foi privilegiado no corpo dos releases através da 

utilização da estrutura padrão dos textos jornalísticos. 

Neste sentido foram analisados 40 releases14, 12 deles foram considerados 

representativos de políticas públicas efetivamente ligadas à Prefeitura, que permitiriam pôr 

à prova uma das principais hipóteses de que partia o presente trabalho: a de que, no 

contexto de uma política altamente personalizada (como é a valenciana) e com uma 

incipiente organização profissional na área de comunicação, haveria forte tendência de os 

textos enfatizarem não a notícia, mas o agente governamental por ela responsável.  

                                                
12 Material obtido junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença. 
13

As primeiras teorias da comunicação buscavam descobrir os efeitos que os meios de comunicação de massa produziam 

em curto prazo. Ao presumir que estes meios causavam intencionalmente efeitos nocivos a partir de um contexto 
comunicativo limitado, tais estudos procuravam analisar atitudes, valores e comportamentos dos destinatários. Todavia, 
com a percepção dos teóricos de que nem sempre há uma intenção maléfica do emissor de influenciar o destinatário, e de 
que mais importante que saber os efeitos que os meios de comunicação produzem em curto prazo é saber os efeitos de 
longo prazo (como seus efeitos nos processos de construção da realidade), essas teorias mudaram o foco de estudo. Tal 
fenômeno ocorreu a partir da década de 70 e produziu teorias como as hipóteses do agenda-setting, do gatekeeper e do 
newsmaking.O newsmaking pesquisa sobre a cultura profissional dos jornalistas e sobre a organização do trabalho e do 
processo produtivo que geram a notícia. Analisa os critérios que definem a noticiabilidade de cada acontecimento, 

considerando que a noticiabilidade é composta por uma série de requisitos necessários a um acontecimento para que este 
seja considerado capaz de se transformar em notícia.  
14 Material obtido junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença. 

mailto:mleal@unigranrio.com.br
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4  Considerações Finais 

 

É relevante dar ênfase ao fato de que a Assessoria de Comunicação da Prefeitura 

não pratica a comunicação pública, mas sim a comunicação política, que usa a imprensa 

como uma forma de influenciar de maneira que estes julguem positivamente o governo em 

questão. O que nos levou a tal conclusão é a comum omissão da Assessoria de 

Comunicação quando se trata de assuntos polêmicos, que se forem abordados podem causar 

a antipatia de algumas pessoas com relação ao governo. O que se entende então é que a 

administração do período em que os releases foram produzidos preferia deixar alguns 

assuntos mal resolvidos a ter que admitir seus próprios deslizes e se comprometer a reparar 

seus erros. Além disso, podemos dizer que a Comunicação realizada por esta Assessoria 

não pode ser considerada como comunicação pública porque ela não é participativa, não dá 

voz ao cidadão. Prova disso é o fato de todas as fontes utilizadas nos releases serem 

oficiais, nunca sendo apresentada a declaração de um “valenciano comum”. 

 Ainda nos baseando na omissão da Assessoria diante de temas delicados, podemos 

tirar mais algumas importantes conclusões. Primeiro, a função da comunicação como base 

para lançamento de valores é deixada de lado, pois a instituição deveria ter como valor 

primordial o compromisso de colocar o cidadão a par do que acontece na administração do 

governo da sua cidade. Em outras palavras, a comunicação deve ter como função garantir o 

direito à informação dos cidadãos. 

 Em segundo lugar, a comunicação feita em uma Assessoria de uma instituição 

pública deveria também cumprir com sua obrigação ética, e omitir, não dar explicações 

sobre assuntos importantes, vai justamente de encontro a isso. Ao invés da prática do “nada 

a declarar” a melhor atitude a ser tomada seria sempre dizer a verdade. 

 Em terceiro lugar, a comunicação deveria promover a democratização do poder, 

considerando que ter informação é ter poder. Isso deveria ser feito não só com o público 

externo, mas também com o interno, o que vimos não ocorrer na Prefeitura Municipal de 

Valença, onde as decisões mais importantes relacionadas à comunicação ficam a cargo da 

cúpula de dirigentes.  

Quanto ao objetivo específico deste estudo, após analisar os 40 releases produzidos, 

a conclusão de que o material jornalístico produzido pela Assessoria de Comunicação da 

Prefeitura Municipal de Valença não está centrado na pessoa do prefeito, ou seja, as 
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notícias produzidas não se concentram no agente, mas sim no fato em si. Apesar de o 

prefeito ser destacado em alguns releases, isto não é uma constante, o que pode ser provado 

pelo fato de que apenas 8% dos releases mencionam o prefeito, e este é um ponto positivo a 

favor da Assessoria de Comunicação em questão. Todavia algo deve ser lembrado: é muito 

provável que os releases quase não mencionem tanto o prefeito justamente pelo fato deles 

não tratarem de temas mais polêmicos.  

O fato de que a Assessoria de Comunicação não se pronuncia sobre assuntos 

polêmicos, ficando tal trabalho restrito a uma cúpula de diretores, pode ter uma 

interpretação nefasta para a comunicação organizacional: o que se pode entender com isso é 

que o dirigente da instituição não confia no trabalho realizado pela sua própria Assessoria 

de Comunicação, o que deixa os profissionais deste setor de mãos atadas, sem poder ajudar 

a contornar as crises, mesmo sabendo como fazê-lo. 

 Outro ponto que devemos levantar diz respeito à própria elaboração dos releases 

analisados. Apesar da estruturação destes ser bem feita, assim como a escolha das palavras, 

notamos que poderia haver um maior aproveitamento com relação as fontes disponíveis, 

afinal as fontes aproveitadas foram, em todos os releases estudados, fontes oficiais, o que 

torna as matérias muito institucionalizadas e padronizadas. 

 Há ainda o fato de a maioria dos releases se apresentarem apenas como um 

informativo, tendo geralmente no máximo dois ou três parágrafos escritos, sendo grande 

parte das vezes muitos resumidos e, por isso, os textos se tornam pouco atraentes. 

 Por fim, convém dizer que o mais apropriado seria realizar um concurso para o 

preenchimento das vagas da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, pois a cada mudança 

de governo os profissionais são substituídos, o que acarreta uma descontinuidade nos 

trabalhos realizados, já que cada profissional trabalha a sua maneira. E, ainda julgamos 

necessário que a Prefeitura Municipal de Valença possua seu próprio veículo de 

Comunicação, para facilitar a divulgação das informações mais primordiais, e também para 

ter um espaço garantido para as matérias com cunho histórico e cultural. 
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