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COMUNICAÇÃO PÚBLICA E COMUNICAÇÃO POLÍTICA

No âmbito do Poder Legislativo  as duas formas de 
comunicação convivem cotidianamente, cada uma 

em seu ambiente específico.

DOIS LADOS DA MESMA MOEDA



Comunicação Pública

Comunicação do Governo

Comunicação na 
Esfera Pública

Sistema público de 
comunicação

ASPECTOS DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA



• Forma de propriedade dos meios 
de comunicação de massa –
financiamento.

• Modelo de gestão dos meios de 
comunicação de massa – conselho 
com participação da sociedade 
civil.

Art. 223 Compete ao Poder Executivo 
outorgar e renovar concessão, permissão e 
autorização para o serviço de radiodifusão 

e de sons e imagens, observado o 
princípio da complementaridade dos 
sistemas privado, público e estatal.

Constituição Federal

CENAS DO BRASIL DEBATE A CONSOLIDAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA
http://youtu.be/_sqWteBAs9U

COMUNICAÇÃO PÚBLICA = SISTEMA PÚBLICO DE COMUNICAÇÃO

http://youtu.be/_sqWteBAs9U


A ESFERA PÚBLICA como rede crescentemente 

amplificada de comunicação pode ajudar a 

sociedade  a pensar a si mesma, uma 

autocompreensão do passado e do presente, 

e uma projeção do seu futuro.

A Esfera Pública como o lugar das mediações políticas fundamentais que 

constituem as sociedades democráticas. 

SOCIEDADE

MERCADO

ESTADO

ESFERA PÚBLICA

ESFERA PÚBLICA

COMUNICAÇÃO PÚBLICA = ESFERA PÚBLICA



“A comunicação pública é a comunicação formal que realiza a troca e o 

compartilhamento de informações de utilidade pública e cuja responsabilidade é 

das instituições públicas”.

Pierre Zémor – La Communication Publique (1995)

COMUNICAÇÃO PÚBLICA = COMUNICAÇÃO DO GOVERNO



A COMUNICAÇÃO POLÍTICA E A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 

A comunicação busca influenciar e controlar as percepções do temas políticos 
através dos meios de comunicação de massa. A conquista da atenção do público 
por meio das técnicas de marketing define os assuntos e o formato como eles 

são apresentados ao cidadão.



A COMUNICAÇÃO POLÍTICA E A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 

“a complexidade da sociabilidade atual e o desenvolvimento da comunicação 
mediática, portadora do virtual monopólio da construção da dimensão pública da 
atualidade, subtraem da política o controle e o poder de realizar-se como coisa 
pública”. Cada vez mais a comunicação age enquanto ator e instituição política.

“a política deve ser pensada como obrigatoriamente incorporando a 
comunicação como momento indispensável de sua realização e não como 
mera divulgação de fato político, entendido como totalidade pronta e acabada, 
onde e quando a política já se realizou em sua inteireza e plenitude”.

Antônio Rubim, 1994



COMUNICAÇÃO PÚBLICA OU COMUNICAÇÃO POLÍTICA

Em uma instituição pública não é necessário fazer 
escolhas.
Cada tipo de comunicação tem o seu lugar e o 
seu propósito.
Basta que esses espaços sejam respeitados pelos 
políticos e pelos profissionais de comunicação.



O CENÁRIO DA POLÍTICA



Para o correto funcionamento da democracia é 
preciso que ela tenha algumas condições:

funcionamento de um sistema legal e de um 
sistema jurídico em harmonia de poderes. 

esforço em busca do universalismo no trato 
dos cidadãos e seus direitos. 

A DEMOCRACIA COMO UM VALOR DA SOCIEDADE



Se o comprometimento com os valores democráticos ainda permanecem sólidos, 
a  realidade de como eles têm sido implementados não têm encorajado os 
cidadãos a se ligarem a tais valores. 

A DEMOCRACIA COMO UM VALOR DA SOCIEDADE





Princípio 1 
Os representantes são eleitos pelos representados

Princípio 2 
Os representantes possuem alguma independência em relação aos eleitores

Princípio 3 
A opinião pública pode se manifestar livremente

Princípio 4 
As decisões ocorrem após debate

PRINCÍPIOS DO GOVERNO REPRESENTATIVO



Periodicamente os 
representantes devem ser 
indicados pelos representados 
por meio de eleições. 

O  poder é originário do consentimento 
da sociedade. 

Os representantes podem ser 
pessoas social, econômica e 
culturalmente diferentes dos 
representados. 

A ELEIÇÃO NÃO ELIMINA A DIFERENÇA DE STATUS ENTRE OS ELEITOS E O POVO

Não cria identidade e pode resultar 
em um governo de ELITE.        

Se o governo representativo é um governo de elite, cabe ao povo, 
em última instancia, decidir qual elite irá exercer o poder. 

PRINCÍPIO 1: OS REPRESENTANTES SÃO ELEITOS



PRINCÍPIO DA 
INDEPENDÊNCIA

MANDATO IMPERATIVO

REVOGABILIDADE DO 
MANDATO

 O sistema representativo é uma forma de governo superior a democracia direta e não sua versão 
imperfeita decorrente de sua impossibilidade prática.

 A representação resulta em um processo decisório mais racional e menos passional.

 Mais adequado para as sociedades mercantis modernas onde as pessoas estão permanentemente 
ocupadas com a produção e troca de riquezas. 

PRINCÍPIO 2: OS REPRESENTANTES SÃO INDEPENDENTES



PRINCÍPIO 3: A OPINIÃO PÚBLICA DEVE SER LIVRE

A liberdade de opinião como princípio tem a função de 
equilibrar o poder do mandato não imperativo.

REPRESENTANTE

Pode deliberar 
de forma livre.

REPRESENTADOS

Podem  expressar livremente suas 
vontades por meio da garantia de 
liberdade de expressão ou 
liberdade de imprensa.



PRINCÍPIO 4: AS DECISÕES OCORREM APÓS DEBATE

A liberdade de expressão do 
representante dentro da assembleia é 
um dos principais valores deste tipo de 
governo que concede ao coletivo dos 
representantes o direito de tomada das 
decisões públicas. Por isso a 
importância da assembleia parlamentar 
como local específico para viabilizar o 
debate entre os representantes.



TIPOS IDEIAIS DE GOVERNO REPRESENTATIVO

GOVERNO PARLAMENTAR

Período: desde as revoluções 
burguesas até a metade do 
século XIX.

Fortemente baseadas na 
atuação das Assembleias 
Legislativas.

DEMOCRACIA DE PARTIDO

Período: final do século XIX até a 
metade do século XX.

Surgimento dos grandes partidos 
políticos de massa.

Os partidos tornaram-se 
aglutinadores das classes excluídas 
de trabalhadores.

Coincidência das agendas políticas 
da sociedade e dos partidos.

DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Período: metade do século XX.

Os eleitores reagem as provocações 
realizadas pelos políticos, que 
passam a atuar no palco da política.

Não há padrão de correspondência 
entre as eleições. Cada pleito é um 
novo pleito.

CRISE CRISE



Após os anos 1970, a eleição tem apresentado resultados sempre variáveis 
enquanto o perfil da população tem se mantido estável. 

Estas mudanças podem ser explicadas, em grande parte, pelo enfraquecimento do 
poder dos partidos políticos em detrimento das características pessoais dos 
candidatos

DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Princípio 1 – Os representantes são eleitos



DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Princípio 1 – Os representantes são eleitos

CADA VEZ MAIS OS ELEITORES VOTAM NA PESSOA E NÃO NO PARTIDO

SURGIMENTO DE MAIS UMA CRISE DE REPRESENTAÇÃO

CAUSAS
CANAIS DE COMUNICAÇÃO POLÍTICA PERMITEM A COMUNICAÇÃO DIRETA

A TELEVISÃO FAVORECE A  SENSAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FACE A FACE



DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Princípio 1 – Os representantes são eleitos

OS CANDIDATOS VITORIOSOS SÃO OS 
COMUNICADORES, AQUELES DE DOMINAM 
AS TÉCNICAS DA MÍDIA, E NÃO OS DE MAIOR 
PRESTÍGIO LOCAL

A DEMOCRACIA DE PÚBLICO É O REINADO DOS COMUNICADORES



DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Princípio 2 – Os representantes são independentes

O princípio da independência do mandato está assegurado nas democracias de 

audiência ou de público. Como o processo de escolha se baseia nas 

características pessoais do representante e na imagem que se formou em torno 

dele em detrimento da identificação partidária, os representantes encontram-se 

relativamente livres para formar e explicitar sua opinião na assembleia. 



DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Princípio 3 – A opinião pública deve ser livre

 Os canais de comunicação são politicamente neutros.  

 Não possuem base partidária.

O resultado é uma uniformização na distribuição da informação. 

Esse fato não tem relação com a objetividade da notícia. 

AS MANIFESTAÇÕES ELEITORAIS E NÃO ELEITORAIS PODEM NÃO SER COINCIDENTES 



DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Princípio 3 – A opinião pública deve ser livre

NOVO ATOR NÃO POLÍTICO                                 INSTITUTOS DE PESQUISA DE OPINIÃO

“Participar de uma manifestação pública implica um gasto de tempo e energia; 
assinar uma petição pode, as vezes, envolver riscos. Em contrapartida, responder 

anonimamente a um questionário impõe apenas um custo mínimo”. 



DEMOCRACIA DE PÚBLICO

Princípio 4 – As decisões ocorrem após debate

O Parlamento não tem mais importância como fórum de debate público.  

As discussões dentro dos partidos e entre o governo e os grupos de interesse são mais relevantes. 

“O debate se processa no próprio meio do povo. O formato de governo 
representativo que hoje está nascendo se caracteriza pela presença de um 
novo protagonista, o eleitor flutuante, e pela existência de um novo fórum, 

os meios de comunicação de massa”.



“Quando se reconhece a existência de uma diferença fundamental entre governo 

representativo e autogoverno do povo, o fenômeno atual deixa de ser visto como 

sinalizador de uma crise de representação e passa a ser interpretado como um 

DESLOCAMENTO e um REARRANJO da mesma combinação de elementos que 

sempre esteve presente desde o final do século XVIII.”

Bernard Manin

CRISE DO GOVERNO REPRESENTATIVO?



O CENÁRIO DA COMUNICAÇÃO



A RELAÇÃO ENTRE OS POLÍTICOS E A TELEVISÃO, QUE SURGIU NOS ANOS 60,                             
AINDA PREVALECE NA ERA DIGITAL...         MAS COM ALGUMAS ALTERAÇÕES

COMO A INTERNET TEM ALTERADO A ECOLOGIA DA COMUNICAÇÃO POLÍTICA, EM ESPECIAL A 
PARTICIPAÇÃO DA TELEVISÃO?

A TV NA ERA DIGITAL



A abordagem democrática pode nutrir o potencial emancipatório da ecologia das novas mídias 

dentro de um espaço online de confiança onde a dispersão de energia, auto-articulações e 

aspirações dos cidadãos podem ser ensaiados em público, dentro de um processo de constante 

feedback para os vários níveis e centros de governo.



“TV E POLÍTICOS TORNARAM-SE INSTITUIÇÕES 
COMPLEMENTARES, EXISTINDO EM ESTADO DE MÚTUA 

DEPENDÊNCIA”

TELEVISÃO + POLÍTICA = MAIS DEMOCRACIA

• INFORMATIVA

• INCLUSIVA 

• NÃO PARTIDÁRIA

A IMPORTÂNCIA DA TV PARA A POLÍTICA



1 – Inicialmente a TV  ocupou o centro da cena política, assumindo o papel de 
coprodutora das notícias políticas.  

2 – Logo em seguida, a TV gradualmente se moveu do papel de observadora dos 
eventos e provedora de notícias para emergir como definidora e construtor da 
realidade política

A TV COMO INSTITUIÇÃO CENTRAL DA POLÍTICA



Enquanto a TV se torna parte integrante do processo político, ironicamente ela 
contribuiu para sua despolitização. 

Os assuntos políticos são mais frequentemente associados a líderes políticos 
(personalização) do que às ideias e filosofias políticas. O foco é no espetáculo e 
não nas ideias.   

O ideal democrático de que as campanhas seriam momentos 

especiais para que a nação pudesse discutir abertamente o seu 

presente e futuro, foi substituído pela já conhecida “horse

race” dos candidatos.



A TV TRANSFERIU OS POLÍTICOS PARA O AMBIENTE PRIVADO DA SALA DE ESTAR

• Tradicionalmente a política pertence a ambientes públicos

• A sociedade se envolve em discussões e debates 

• Seu lugar natural é a arena pública 



A DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA TROUXE UM RESULTADO AMBÍGUO

Incluiu pessoas que antes não faziam parte do universo da política.

Ofereceu tanta diversidade de conteúdo que o cidadão, mesmo tendo a oferta 
de assuntos político, acaba optando por outros conteúdos de entretenimento. 



“A profissionalização dos políticos se constitui como uma 

resposta e uma adaptação para os desafios da mídia 

política profissionalizada.”



Construção de um novo cenário midiático 

a partir do surgimento das novas mídias.

O receptor está mais atento e em busca de 
novas opções e canais. 

A AUDIÊNICA É CAPAZ DE INTERFERIR NAS NOTÍCIAS 
POLÍTICAS COM MUITA EFETIVIDADE

RECONFIGURAÇÃO DA ECOLOGIA DA MÍDIA



Os políticos também aprenderam a utilizar as 
novas mídias e ultrapassar as barreiras da 
mídia tradicional.

RECONFIGURAÇÃO DA ECOLOGIA DA MÍDIA



A TV PERDEU A PRIMAZIA NA OFERTA DE VISIBILIDADE PÚBLICA

OS POLÍTICOS PERCEBERAM QUE OUTRAS OPÇÕES ESTÃO DISPONÍVIES E QUE 
PODEM GERAR NOVAS EXPERIÊNCIAS. 



NA ERA INTERATIVIDADE DIGITAL, A PRODUÇÃO DA MENSAGEM E IMAGEM 
POLÍTICAS TORNAM-SE MUITO MAIS VULNERÁVEIS A DESCONSTRUÇÃO NOS 

PONTOS DE RECEPÇÃO.

www.excelencias.org.br

INTERATIVIDADE E REMIX

http://www.excelencias.org.br/
http://www.excelencias.org.br/


JORNALISTAS ESTÃO SOBRE PRESSÃO EM FUNÇÃO DA 
AUDIÊNCIA

• Os grandes repórteres políticos são projetados como 
‘estrelas’.

• Alguns jornalistas simplificam a complexidade política 
para ampliar suas audiências. 

• A política é apresentada como uma arena de jogos, 
falências, escândalos e gafes ao invés de uma arena de 
deliberação e debate dos assuntos públicos 



OS POLÍTICOS SÃO OBRIGADOS E NEGOCIAR COM MAIS 
ESPAÇOS DE MEDIAÇÃO

• Perda de controle da agenda política.

• Os políticos devem se apresentar como pessoas 
sinceras e autênticas, capazes de inspirar confiança.

• As pessoas se frustram ao perceberem que os 
governos não conseguem sustentar um relacionamento 
online com a sociedade.



NOVAS MÍDIAS POSSUEM POUCO CONTEÚDO CÍVICO DE USO POLÍTICO

• A política é apresentada como um jogo cínico

• O cenário é dominado pelas celebridades, ataques e boatos

• Os espaços e redes das mídias digitais estão sob risco de serem tão 
desconectados que as elites institucionais podem se dispor a ignorá-los 



MUDANÇAS NA ÍNDOLE DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Uma noção mais difusa de público.  O público se tornou culturalmente 
fragmentado, politicamente pós-diferenciado e volátil em suas escolhas. A noção 
de uma esfera pública singular , dominada pela padronização codificada de 
civilidade, é menos realizável do que uma esfera pública pluralística com 
interações dentro e entre diversa redes sociais.



MUDANÇAS NA ÍNDOLE DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Menos ênfase na TV como provedora de serviço público e mais ênfase na sua 
habilidade de abrir espaços púbicos. Enquanto o broadcast tem o papel público 
de desenvolver e promover o conhecimento comum, o expandido papel dos 
espaços da comunicação pública é tornar uma arena aberta para a produção e 
distribuição de valores potencialmente universais.



O LEGISLATIVO E O CIDADÃO



“Democracia representativa de alta qualidade requer legislaturas que 
respondam às demandas dos cidadãos; identifica e resolve os problemas 

sociais através de legislação; e monitora a burocracia do governo no 
interesse público.”

O LEGISLATIVO EM BUSCA DO CIDADÃO



A CONEXÃO ENTRE CIDADÃO E LEGISLATIVO OCORRE QUANDO A INFORMAÇÃO
OCORRE LIVREMENTE EM AMBAS AS DIREÇÕES

Políticos: precisam de informações sobre as preferências do seu eleitorado; 
informações sobre os problemas locais e nacionais, e receber feedback a respeito 
das políticas e programas governamentais existentes.

Cidadãos:  precisam de informações para acompanhar a formulação de políticas 
e monitorar seus representantes;  demandam um governo que é, no mínimo, 
transparente e acessível às demandas dos cidadãos e feedback.

O LEGISLATIVO EM BUSCA DO CIDADÃO



OS PARLAMENTOS AO REDOR DO MUNDO TORNARAM-SE A FACE PÚBLICA 
DA FALTA DE ENGAJAMENTO.

OS PARLAMENTOS NUNCA SE EMPENHARAM TANTO EM DESENVOLVER 
AÇÕES PARA ENGAJAR O PÚBLICO.

...  no entanto  ...

O LEGISLATIVO EM BUSCA DO CIDADÃO



1. O reforço do elemento representativo através do fortalecimento do método 
eletivo (ou dos poderes dos órgãos eleitos); 

2. A expansão da democracia direta através de um maior número de referendos e 
de iniciativas semelhantes que se originam no nível do cidadão;

3. O desenvolvimento de modos de defesa da democracia através da integração 
da participação dos cidadãos na fase de elaboração da política.

TRÊS MODOS DE FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA

A MUDANÇA EM CURSO NO LEGISLATIVO



Os modos atuais de fortalecimento da democracia procuram incluir o cidadão 
em processos políticos dirigidos tradicionalmente pelas elites.

TRANSPARÊNCIA

ABERTURA

“A Internet transformou os legislativos fechados em instituições públicas. Apesar de consideráveis
diferenças entre instituições, países e públicos, em poucos segundos e cliques, os cidadãos têm
hoje acesso a uma quantidade fenomenal de informações sobre assuntos parlamentares, que há
apenas 20 anos teria sido inimaginável.”

A MUDANÇA EM CURSO NO LEGISLATIVO



Contexto parlamentar: regras específica para normatizar a relação com o 
cidadão.

1. Existem dias específicos para manter esse contato?
2. Existem recursos disponíveis somente para desenvolver esta relação?

O acesso é feito por meio da instituição, do partido ou do parlamentar? O 
prédio é aberto? Existem visitas guiadas? Existem reuniões públicas? As mídias 
digitais têm meios para acessar os procedimentos do parlamento? As formas de 
contato são fornecidas? Como as novas mídias são desenvolvidas para o uso do 
parlamento, dos parlamentares, grupos parlamentares?

INDICADORES DE PRÁTICA

PARA COMPREENDER A RELAÇÃO LEGISLATIVO - CIDADÃO



Existe algum mecanismo específico para o contato, como as petições, 
audiências, submissão de evidências? Em que medidas estes mecanismos são 
efetivos meios de contato entre o parlamento e os cidadãos? Em qual medida 
estes mecanismos permitem que o cidadão contribua com o processo 
parlamentar?

Petições: Se elas existem, como funcionam? Quais os critérios para submissão? 

INDICADORES DE PRÁTICA

PARA COMPREENDER A RELAÇÃO LEGISLATIVO - CIDADÃO



PARTICIPAÇÃO ATIVA

Relação que se baseia na parceria com o governo, em que os cidadãos se 
engajam diretamente na formulação das políticas públicas e têm reconhecido 

o seu papel na proposta de opções.

FLUXOS DE COMUNICAÇÃO GOVERNO - CIDADÃO
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Fortalecimento das relações 
comunicativas entre o Estado e a 

sociedade

Participação e cidadania

DIVULGAÇÃO DE AÇÕES 
POLÍTICAS PÚBLICAS

PARTICIPAÇÃO NOS 
PROGRAMAS E GESTÃO

-
+ =

COMUNICAÇÃO PÚBLICA NA PRÁTICA



1. COMPROMISSO 

• É preciso haver compromisso de todas os níveis com o propósito de buscar maior participação 
do cidadão

2. DIREITOS 

• Os direitos à informação, serem consultados e participarem ativamente devem ser assegurados 
por leis.

3. CLAREZA 

• Os objetivos e limites de cada ação devem ser claras para todos os envolvidos. O cidadão e o 
governo.

4. PRAZO

• Os prazos para as etapas da participação devem ser compatíveis com a formulação das políticas.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA QUE O CIDADÃO SE ENVOLVA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ENVOLVIMENTO DO CIDADÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS



5. OBJETIVIDADE

• A informação deve ser completa, objetiva e acessível. Todo cidadão deve ser respeitado em seus 
direitos de acesso á informação e à participação.

6. RECURSOS

• É preciso que estejam disponíveis recursos humanos, financeiros e técnicos.

7. COORDENAÇÃO

• As ações devem ser coordenadas nas diversas esferas. Deve haver coerência das políticas, sem 
duplicações. Deve-se evitar a “fadiga por excesso de consultas”.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA QUE O CIDADÃO SE ENVOLVA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ENVOLVIMENTO DO CIDADÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS



8.     RESPONSABILIDADE

• Os governos devem prestar contas. Assegurar que o processo de elaboração de políticas seja 
aberto, transparente e de fácil supervisão pelos cidadãos.

9.  AVALIAÇÃO

• É preciso haver instrumentos de avaliação do desempenho dos governos no fornecimento de 
informações, adaptando-se a novas exigências.

10.  CIDADANIA ATIVA

• Benefício dos governos com o fortalecimento da educação e capacidade cívica dos cidadãos. 

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA QUE O CIDADÃO SE ENVOLVA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ENVOLVIMENTO DO CIDADÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS



O desafio da comunicação pública 
é facilitar equilíbrio entre os atores 
políticos e a inclusão do cidadão 
nos processos políticos legislativos.  

ENFIM...



Pofa. Dra. Ana Lucia Romero Novelli
novelli@senado.gov.br

Senado Federal

Obrigada!


