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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objetivo destacar a importância das Relações Públicas na 
gestão estratégica da comunicação pública. Assim, busca-se salientar as potencialidades das 
Relações Públicas, como campo profissional especializado no gerenciamento dos 
relacionamentos entre uma organização e seus distintos públicos, no processo de legitimação 
dos princípios da comunicação pública, entendida como a possibilidade de interação dialógica 
entre os cidadãos e as instituições e órgãos públicos. Parte-se da premissa de que as Relações 
Públicas, no âmbito da comunicação pública, podem contribuir para a efetividade dos 
relacionamentos entre a sociedade e as diversas instâncias do poder público, caracterizando, 
em termos comunicacionais e educacionais, uma ferramenta estratégica para a construção de 
uma sociedade democrática. A metodologia adotada nesta monografia baseia-se, 
exclusivamente, numa revisão bibliográfica dos assuntos considerados importantes para o 
entendimento da problemática especificada, como os fundamentos da democracia, as noções 
de cidadania, esfera pública e mobilização social, além das temáticas concernentes à 
comunicação pública e às Relações Públicas. Conclui-se que, em termos teóricos, as Relações 
Públicas e a comunicação pública apresentam íntimas articulações quanto à consolidação do 
processo político e da dinâmica democrática. Especificamente, as Relações Públicas na gestão 
estratégica da comunicação pública contribuem para com a efetividade dos relacionamentos 
de “mão dupla” entre as instituições de caráter público e os cidadãos.   

 

Palavras-chave: comunicação pública; Relações Públicas; democracia; participação popular 



ABSTRACT 

 

This research aims to highlight the importance of Public Relations in strategic management of 
public communication. This way, we seek to highlight the potential of Public Relations, as a 
professional field specializes in the management of relationships between an organization and 
its different audiences; in the process to become legitimate the principles of public 
communication, understood as the possibility of dialogic interaction between citizens and 
institutions and public agencies. It starts with the premise that the Public Relations in the 
context of public communication, may contribute to the effectiveness of relationships between 
the society and the several levels of government, characterized, in terms of communication 
and education, as a strategic tool for building a democratic society. The methodology adopted 
in this monograph is based exclusively on a literary review of the issues considered important 
for understanding the problems specified, as the foundations of democracy, citizenship 
conceptions, public sphere and social mobilization, in addition to issues regarding public 
communication and public relations. 

 

Keywords: public communications; Public Relations; democracy; popular participations 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em comunicação pública já nos vem à mente a ideia de divulgação do 

governo para os governados, independentemente dos níveis e instâncias do poder público. 

Essa noção se encontra enraizada no conceito defendido pelos governos ditatoriais, vigente no 

Brasil entre a década de 60 até meados da década de 80 do século 20, sendo que as linhas 

ideológicas de seu funcionamento permanecem grotescamente enfatizadas quando nos 

referimos à comunicação pública. Brandão (2009), assim como Duarte (2008), sublinha que, 

durante décadas de governo ditatorial, a comunicação pública teve apenas uma função, a de 

divulgar e promover a imagem em favor de um agente político, ou seja, o governo que 

representa o poder no âmbito municipal, estadual ou federal. Ambos os autores referem que a 

memória histórica em torno deste campo da comunicação causou sérias consequências na 

forma como os poderes públicos passaram a conceber os relacionamentos com os cidadãos, 

mesmo na dinâmica da redemocratização do Brasil. 

Nos últimos anos, a comunicação pública começou a ser entendida, no quadro do 

processo democrático em curso, não como aquela vinculada à personalização, na figura do 

prefeito, governador, presidente da República, minístros e demais autoridades políticas. 

Passou a ser enfatizada como uma entidade autônoma diferente da comunicação 

governamental, o que nos permite inferir que, num contexto mais abrangente, a comunicação 

pública é o processo de interlocução e diálogo que preza pelo interesse coletivo, defendido na 

esfera pública democrática (BRANDÃO, 2009; MATTOS, 2009).  

Assim, a comunicação pública refere-se à dinâmica de interação entre os sujeitos 

sociais e tudo quanto diz respeito à questão pública, nas múltiplas instâncias nas quais se 

inserem a noção de coisa pública. Deste modo, não se trata, tão-somente, das várias formas de 

comunicação desenvolvidas numa prefeitura, câmara municipal ou governo do Estado, mas 

nas possibilidades de diálogo, envolvimento, participação dos cidadãos em instituições e 

agrupamentos humanos que, não sendo uma iniciativa privada, primam pelo interesse da 

coletividade, a exemplo das escolas, museus, universidades, instituições bancárias, meios de 

comunicação e outros espaços públicos de mobilização social. Logo, independe de 

personalidades ou partidos políticos, bem como da exclusiva ligação com a representação 

governamental. A comunicação pública, no seu sentido stricto, filia-se à idéia de diálogo e 

participação cidadã junto a todo e qualquer órgão ou instituição de caráter público (DUARTE, 

2009; NOVELI, 2009). 
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A comunicação pública, caracterizada como a comunicação que ocorre na esfera 

pública, pode ser entendida como política, inclusive refletindo os moldes originários da 

política apresentada por Aristóteles (2011), em sua obra A Política, no que diz respeito às 

interações que aconteciam na vida pública, em prol da coletividade da polis grega.  Neste 

aspecto, a dimensão política, ou seja, as interações na esfera pública e a busca pela 

compreensão mútua apresentam-se como fundamento para pontuarmos a relação entre 

comunicação pública e Relações Públicas 

Segundo Simões (1995), as Relações Públicas lidam com um grande número de 

pessoas, que emitem e exigem informações, opiniões, relacionamentos e percepções, 

movimentando o ciclo comunicacional, ou seja, esse processo interativo que é a comunicação. 

Essa perspectiva remete à definição que envolve a comunicação na esfera pública 

democrática, parte integrante dos estudos de Relações Públicas. Maria José da Costa Oliveira, 

mestre e doutora em Ciências da Comunicação, organizou a obra Comunicação Pública, que é 

considerada referência no tema, pois sustenta que um dos principais conceitos da 

comunicação pública exige compreendê-la como um processo de troca, de diálogo, 

negociação, na íntima convergência com os princípios das Relações Públicas (OLIVEIRA, 

2004).  

Outro autor que também defende essa relação e que atua diretamente com a 

comunicação pública na Secretaria de Comunicação do Governo Federal (SECOM) é o doutor 

Jorge Duarte. Sua obra intitulada Comunicação Pública: Estado, Mercado, Sociedade e 

Interesse Público é uma coletânea de artigos de outros grandes autores que, debruçando-se 

sobre essa temática, propiciam reflexões importantes sobre as articulações entre Relações 

Públicas e comunicação pública (DUARTE, 2009). 

Na esteira desse conjunto de reflexões, os questionamentos que estruturam esta 

investigação, em linhas gerais, dizem respeito à importância das Relações Públicas na 

legitimação dos princípios da comunicação pública. Interessa-nos compreender as 

contribuições das Relações Públicas no processo de gestão dos relacionamentos no âmbito da 

comunicação pública. Assim, a presente investigação tem como objetivo geral destacar a 

importância das Relações Públicas na criação e gestão de canais de interlocução entre as 

instituições e órgãos públicos e os cidadãos com quem se relacionam.  

A escolha por este tema deu-se em razão de entendermos que o profissional de 

Relações Públicas tem a competência, específica à sua área de atuação, de analisar e 

promover os relacionamentos entre uma organização e seus públicos, exercendo sua função 

política, administrativa, estratégia e mediadora.  
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Para alcançar os objetivos propostos por este estudo, adotamos uma metodologia 

eminentemente teórica, baseada em levantamento e revisão bibliográfica com foco em obras 

que aprofundam e dimensionam a comunicação pública sob variados enfoques, que vão desde 

a comunicação pública como opinião pública (NOVELLI, 2009) à comunicação pública 

ligada aos movimentos sociais (PERUZZO, 2009). Também nos debruçamos sobre obras 

cujas temáticas referem o entendimento de democracia, política, cidadania, espaço público e 

Relações Públicas. A opção pelo método exclusivamente teórico justificasse por buscarmos o 

entendimento dos princípios teóricos que explicam os fundamentos da comunicação pública, 

as bases conceituais dessa temática e, ainda, a sua relação com as Relações Públicas. Assim, 

nos focamos nos conceitos e definições propostos pelos renomados autores acerca dos 

assuntos acima referidos, estabelecendo os cruzamentos teóricos entre Relações Públicas e 

comunicação pública.   

O estudo que ora será apresentado subdivide-se em três capítulos. O primeiro capítulo 

tem por finalidade o resgate histórico das bases conceituais sobre a esfera pública, cidadania, 

as definições de público e privado, referendadas por autores importantes no campo das 

Ciências Sociais e Humanas, a exemplo de Aristóteles, Hannah Arendt, Norberto Bobbio, 

Giovanni Sartori, Dalmo Dallari, entre outros. O segundo capítulo apresenta a 

contextualização da comunicação social como sendo fruto das interações, passando para as 

definições da comunicação pública. No terceiro capítulo, abordamos as proposições teóricas 

sobre as Relações Públicas, explorando as teorias apresentadas por Simões (2001), que tratam 

as Relações Públicas como uma função fundamentada na teoria política, por Margarida Kunsh 

(2002) e outros autores. 

Buscamos fomentar e analisar as discussões em torno da comunicação pública e as 

práticas e técnicas de Relações Públicas que melhor contribuem para a efetividade da 

comunicação pública.    
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1 Sobre a questão pública: fundamentos do Estado e as vias de acesso à mobilização 

cidadã  

 
1.1 A formação do Estado: perspectivas gerais 

 

A palavra “Estado” tem origem no latim status e significa estar firme. De acordo com 

Sartori (1994), o vocábulo status indica uma condição, uma situação ou um estado de ser, 

representando, originalmente, a situação ou a ideia de ligação e convivência que moldava e 

regia a sociedade grega da antiguidade. Atualmente, o vocábulo status está consagrado como 

sinônimo de posição ou categoria, sem a tradução literal. O Estado, por sua vez, incorporou o 

significado de entidade impessoal, juridicamente autônoma, que remete à noção de uma 

instância política moderna, respeitando a sistematização conceitual proposta no século XVI 

por Nicolau Maquiavel, na sua obra intitulada O Príncipe
1 (SARTORI, 1994).  

Descrever as características e os elementos que definem o que é o Estado, para melhor 

compreendermos os fundamentos da comunicação pública, eixo temático desta investigação, 

requer esboçar um resgate histórico em torno do nascimento das instituições políticas. À 

partida, o conceito de cidade-Estado tem origem no livro Política
2, de Aristóteles. A 

administração da cidade-Estado, conhecida pelos gregos como pólis, é representada por 

Aristóteles como o estudo do sistema político existente na época da Grécia antiga. As relações 

entre governantes e governados e sua administração ficou caracterizada como política. 

Para Aristóteles (2011), o Estado é uma espécie de associação que se forma tendo 

como objetivo ou meta uma vantagem ou lucro, princípio este que caracteriza a vontade de 

                                                 
1 Em O Príncipe, publicado em meados do século XVI, Maquiavel apresenta a ideia de que a finalidade 

da política é a tomada e conservação do poder e que este não provém de Deus, nem de uma ordem natural feita 
de hierarquias fixas. Ao romper com o pensamento defendido pela igreja acerca da representação de Deus na 
Terra, por meio do poder soberano, Maquiavel inaugura a idéia de valores políticos medidos pela eficácia prática 
e pela utilidade social, afastados dos padrões que regulam a moralidade privada dos indivíduos. O ethos político 
e o ethos moral são diferentes e não há fraqueza política maior do que o moralismo que mascara a lógica real do 
poder. Segundo sua obra, todo Estado está originariamente dividido por dois desejos opostos: o desejo dos 
grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Essa divisão evidencia 
que o Estado não é uma comunidade homogênea nascida da vontade divina, da ordem natural ou da razão 
humana. Na realidade, o Estado é tecido e formado por lutas internas que o obrigam a instituir um pólo superior 
que possa unificá-lo e dar-lhe identidade. Esse pólo é o poder político do Estado (WEFFORT, 2001). 

2 Aristóteles defende que a cidade-Estado existe por natureza, pois o Estado surge pelo fato de ser o 
homem um animal naturalmente social, político, e que provê, inicialmente, a satisfação das necessidades 
materiais, negativas e positivas, defesa e segurança, conservação e engrandecimento, de outro modo 
irrealizáveis. Mas o fim essencial do Estado, segundo Aristóteles, é ético, isto é, deve promover a virtude e, 
consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. Os seres humanos sempre procuraram viver sob 
um Estado porque a vida fora dele é simplesmente impensável. O Estado, então, é superior ao indivíduo, 
porquanto a coletividade é superior ao indivíduo, o bem comum superior ao bem particular (ARISTÓTELES, 
2011). 

�
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toda associação, isto é, de considerar que todas as ações dos homens têm por fim aquilo que 

consideram um bem. O autor coloca que na pólis o Estado era composto de uma comunidade 

de famílias, e as mesmas formadas por muitos indivíduos; na sociedade à qual Aristóteles se 

refere a política era essencialmente unida à moral, porque a formação moral dos cidadãos era 

o que permitia o conjunto dos meios necessários para a formação do Estado. Logo, o Estado é 

um organismo moral, que resulta da condição da atividade moral individual daqueles que 

compõem a pólis, apresentando a ética como a doutrina moral individual e a política como 

doutrina moral social, o que nos leva a entender que o Estado evidencia-se como superior ao 

indivíduo, ou seja, a coletividade sobrepõe-se ao indivíduo, o bem comum, ao bem particular.  

 
Na ordem da natureza, o Estado se coloca antes da família e antes de cada 
indivíduo, pois que o todo deve, forçosamente, ser colocado antes da parte. 
Erguei o todo; dele não ficara mais pé nem mão, a não ser no nome, como se 
poderá dizer, por exemplo, uma mão separada do corpo não mais será mão 
além do nome. Todas as coisas se definem pelas suas funções; e desde o 
momento em que elas percam os seus característicos, já não se poderá dizer 
que sejam as mesmas; apenas ficam compreendidas sob a mesma 
denominação. (ARISTÓTELES, 2011, p. 22). 

 

Verifica-se então que o ideal de sociedade é partilhado e fortalecido por todos os 

formadores da polis, resultando no sucesso e o respeito da divisão dos ofícios, que confere 

caráter fundamental à organização coletiva. O Estado, nesta acepção, busca a satisfação de 

todas as necessidades dos seus súditos ou governados, pois o homem, sendo naturalmente 

animal social e político, não pode realizar a sua perfeição sem a sociedade do Estado. Assim, 

o Estado provê, inicialmente, a satisfação daquelas necessidades materiais, como defesa, 

segurança, conservação e engrandecimento, que por outro modo seria impossível 

individualmente, pois os indivíduos são fracos, e, assim como, metaforicamente, se revela no 

próprio exemplo de Aristóteles, mesmo se a mão continuar a ser chamada de mão e, estando 

cortada do corpo, ela perde a função, assim é como o homem, perde a função fora da 

sociedade do Estado e se torna fraco (ARISTÓTELES, 2011).  

No entendimento sobre a pólis e suas configurações, surge a observação quanto à 

estruturação da pirâmide de três faces do Estado, apresentada inicialmente por Aristóteles no 

estudo da política, e que se refere às faces social, jurídica e política. Dallari (1998) entende 

que a face social do Estado está relacionada à sua formação e ao seu desenvolvimento em 

razão de fatores socioeconômicos, enquanto a face jurídica diz respeito às regras e normas 

objetivas para a manutenção da ordem. A face política, por sua vez, aponta o problema das 

finalidades do governo em razão dos diversos sistemas de cultura. 
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Ainda para Dallari (1998, p. 48), “enquanto sociedade política, voltada para fins 

políticos, o Estado participa da natureza política, que convive com a jurídica, influenciando-a 

e sendo por ela influenciada, devendo, portanto, exercer um poder político”. Assim, no 

tocante a esse aspecto, pode-se concluir que o poder político é o poder social que se concentra 

no Estado, tratando da obtenção do controle dos homens para o fim de influenciar o próprio 

comportamento do Estado. Também mostra que a preocupação característica do poder 

político é a eficácia e, por isso, aqueles que o detém procuram obter, de qualquer forma, a 

aceitação de seus comandos, recorrendo à violência, mesmo se preciso for, para obtenção da 

obediência.   

A definição de Estado é bastante diversificada, sendo que, ao longo da História, 

diversos enfoques foram pensados e discutidos (SARTORI, 1994; BOBBIO, 1995). Enquanto 

alguns teóricos o definem sob uma perspectiva mais administrativa e territorial, outros já o 

pensam a partir da sua finalidade. Bobbio (1995), relativamente a esse propósito, destaca: 

 
Mais do que em seu desenvolvimento histórico, o Estado é estudado em si 
mesmo, em suas estruturas, funções, elementos constitutivos, mecanismos, 
órgãos etc.; como um sistema complexo considerado em si mesmo e nas 
relações com os demais sistemas contíguos. (BOBBIO, 1995, p. 55). 

 

Na configuração do pensamento social, algumas concepções nos influenciam até hoje, 

e a ideia de construir um espaço existencial de vivência coletiva, o Estado, partiu de autores 

clássicos como Hobbes3, para quem “o fim último do homem, ao ter se organizado na forma 

de um Estado, seria o cuidado com sua própria conservação” (GALVÃO; MEFFE, 2010, p. 

39). O Estado surgiu da necessidade de manter a ordem e o equilíbrio dos grupos que viviam 

em sociedade, uma entidade personificada com o objetivo de satisfazer os anseios individuais, 

com o poder para controlar. Galvão e Meffe (2010) apontam que, para Hobbes, havia um 

contrato, um pacto que deveria ser reconhecido por todos, e a mão que “segura a espada” e 

que torna possível essa aceitação é o Estado. O Estado, na concepção desse autor, surgiu da 

                                                 
3 Thomas Hobbes,  em Leviatã, publicado em 1651, defende um contrato social estabelecido entre os 

homens, outorgando o poder de governar a um soberano absoluto, o Leviatã. O autor sublinha que não há pactos 
duradouros e cumpridos sem o reconhecimento, por todos, da necessidade e legitimidade do Estado. A essência 
da soberania, por sua vez, consiste em ter o poder suficiente para manter a paz, punindo aqueles que a quebram 
(GALVÃO; MEFFE,  2010). É importante frisar que os acontecimentos sociais no século 17 que contextualizam 
o cenário vivido por Hobbes, de 1640 a 1651, resultam da guerra civil inglesa, que perdurou por muitos anos, 
influenciando no conceito de natureza dos homens. Para Hobbes, o homem não era sociável, quando no seu 
direito de natureza o maior fundamento jurídico era a guerra, isso para se preservar. Todos tendo esse direito o 
resultado seria mais guerra. Por isso, ao submeter-se ao contrato social, o homem abriu mão do direito de 
natureza da guerra e o delegou a um único soberano para restaurar a paz e garantir-lhe proteção (WEFFORT, 
2001). 
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impossibilidade pessoal de autocontrole através do respeito ao outro e do bom senso. Se tais 

características existissem nos indivíduos que formam a multidão, não haveria a necessidade 

ou a urgência do Estado. 

Fundamentando-se no pensamento de Thomas Hobbes, Galvão e Meffe (2010) 

afirmam que a única forma de garantir e estabelecer um poder comum capaz de defender a 

multidão de outras expressões humanas massivas que lhe sejam hostis e até mesmo dela 

própria, com seus interesses e conflitos internos, seria garantir um sistema eficiente de 

segurança, que seja reconhecido por todos e que, além da segurança, permitisse, também, 

melhores condições de vida. Daí surge o princípio da transferência do poder de se governar 

para outro ou para uma assembleia de pessoas, identificando, assim, a formação do Estado, 

que é a multidão coletivamente representada, unida num só corpo e mente. Galvão e Meffe 

(2010, p. 41) explanam que “a soberania, entre coletivo e abstrato que legitima os atos 

públicos, pode ser delegada em parte, mas não abdicada, a não ser de todo e, neste caso, outro 

passa a ser o soberano”. Resulta dessa premissa a constatação de que, no entendimento de 

Hobbes, a essência do Estado pode assim ser caracterizada:  

 
Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos 
uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela 
poder usar força e os recursos de todos, da maneira que considerar 
conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. (GALVÃO; MEFFE, 
2010, p. 41). 

 

Duarte (2008, p. 23), citando Soares (1952), aponta que o Estado é uma “organização 

social, administrativa e juridicamente coordenada dentro de determinado território. Do ponto 

de vista da organização, a ação administrativa e o território são condições específicas do 

Estado”. A criação dessa ordem política representada pela autoridade estatal, sobre tudo e 

todos, é defendida e justificada por Galvão e Meffe (2010), no qual, antes da constituição do 

Estado, o homem tinha inúmeros direitos, o que obviamente provocava a guerra, pois nunca o 

homem se encontra satisfeito com o que possui. Daí a criação das leis civis que regulam as 

necessidades e os desejos da sociedade e o estabelecimento de instâncias que tanto legitimam 

o poder e a representatividade do Estado, quanto configuram canais de envolvimento e 

participação da população, viabilizados pela comunicação. 
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1.1.1 O poder do Estado e suas instâncias representativas 

 

Além dos conceitos apresentados por Hobbes acerca da constituição do Estado, o 

filósofo francês Jean Jacques Rousseau4 também se debruçou sobre esta temática, 

complementando as ideias do primeiro. Galvão e Meffe (2010, p. 42) comentam que 

Rousseau definiu o contrato social como uma proposta de: “Encontrar uma forma de 

associação que defenda e proteja as pessoas e os bens de cada associado com toda a força 

comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo a si mesmo, 

permanecendo assim tão livre quanto antes.”. 

Segundo os mesmos autores, Rousseau chama a atenção para o verdadeiro sentido do 

poder do Estado, que “não é originado na ideia de obediência a outros, mas o de que todos os 

indivíduos devem obediência às normas por todos reconhecidas” (GALVÃO; MEFFE, 2010, 

p. 43). Dallari (1998) aponta que muitas das proposições teóricas de Rousseau acerca da 

constituição do Estado, que é possibilitada pelo contrato social, baseiam-se em duas leis 

fundamentais da natureza, base da vida social, proposta por Hobbes no capítulo XIV do 

Leviatã: 

Cada homem deve esforçar-se pela paz, enquanto tiver a esperança de 
alcançá-la; e quando não puder obtê-la, deve buscar e utilizar todas as ajudas 
e vantagens da guerra; b) cada um deve consentir, se os demais também 
concordam, e enquanto se considere necessário para a paz e a defesa de si 
mesmo, em renunciar ao seu direito a todas as coisas, e a satisfazer-se, em 
relação aos demais homens, com a mesma liberdade que lhe for concedida 
com respeito a si próprio. (DALLARI, 1998, p. 9). 

 

Nesta linha de entendimento, Rousseau concebe o povo como soberano e o 

reconhecimento da igualdade como um dos objetivos fundamentais da sociedade, partindo-se 

da consciência de que existem interesses coletivos distintos dos interesses de cada membro da 

coletividade. Dallari (1998) sublinha que, na concepção de Rousseau, a ordem social é um 

direito sagrado que serve de base a todos os demais, mas que esse direito não provém da 

natureza, encontrando seu fundamento em convenções. Assim, é a vontade, não a natureza 

humana, o sustentáculo da sociedade. Em resumo, Rousseau define o poder do Estado como 

                                                 
4 Rousseau nasceu em 1712. Foi o filósofo que preconizou a difusão do saber como meio mais eficaz 

para se pôr fim à ignorância em vários sentidos. Ao fazer críticas pontuais sobre as obras dos filósofos políticos 
que o antecederam, ele entra no século 18 como intelectual inovador, ao pensar a política sob o aspecto de 
propor o exercício da soberania pelo povo, como condição básica para a sua libertação (WEFFORT, 2001). 
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resultado da alienação total de cada associado, com todos os seus direitos a favor de toda a 

comunidade. Dallari (1998, p. 10) comenta que: 

 
Nesse instante, o ato de associação produz um corpo moral e coletivo, que é 
o Estado, enquanto mero executor de decisões, sendo o soberano quando 
exercita um poder de decisão. O soberano, portanto, continua a ser o 
conjunto das pessoas associadas, mesmo depois de criado o Estado, sendo a 
soberania inalienável e indivisível. 

 

Observa-se a aceitação e o reconhecimento das leis em prol da manutenção deste 

corpo moral e coletivo que se denomina Estado, tornando os homens conscientes e praticantes 

do contrato social, que é a mútua transferência de direitos. Na concepção de Dallari (1998), é 

por meio desse ato racional do homem que surge e é mantida a vida em sociedade, sendo que 

sua preservação depende da existência de um poder visível, que mantenha os homens dentro 

dos limites consentidos e à observância das leis da natureza. É o Estado esse poder visível, 

que representa a proteção e a defesa do homem, sendo, portanto, imprescindível a 

comunicação eficaz e sistemática entre as partes. 

A questão do poder é um tema central discutido por vários autores, a exemplo 

daqueles que pensam a Teoria Geral do Estado. Para Kelsen (2000), o Estado se caracteriza 

como uma instância respaldada no relacionamento, em que alguns comandam e governam e 

outros obedecem e são governados. Este autor sublinha que quem faz a gestão do poder é a 

justiça, que valida os atos do poder e, nesse caso, do governante. O governante do Estado, por 

sua vez, é um indivíduo que exerce uma função determinada por essa ordem. Kelsen (2000, p. 

273) afirma que “é praticamente impossível definir o conceito de governante que funciona 

como órgão do Estado, sem pressupor a ordem jurídica que constitui a comunidade por nós 

chamada de Estado”.  

Podemos refletir que a ideia de governante está diretamente associada ao fato de a 

população transferir o direito de governar-se a si própria, repassando-o para um indivíduo, de 

acordo com um processo que é validado juridicamente. Em relação a essa temática, Dallari 

(1998) afirma que são necessários alguns elementos para que um agrupamento humano possa 

ser reconhecido como um Estado. Esses elementos são três: a) uma finalidade ou valor social; 

b) manifestações de conjunto ordenadas; c) o poder social ou coercitividade. A característica 

de valor social reconhecida por Dallari (1998) diz respeito à natureza do poder como um 

fenômeno social; a bilateralidade é correlacionada às forças antagônicas e conflitantes que 

constituem a sociedade; o poder social, por fim, está ligado à necessidade de medidas 

coercitivas que garantam a estabilidade social. 
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Com a fundamentação do Estado e do poder político que lhe é inerente, surge a 

necessidade de estabelecer um equilíbrio ao sistema, conduzindo a administração do Estado. 

Dallari (1998), assim como Bobbio (1995), comenta que a centralização do poder do Estado 

estrutura-se no Executivo, Legislativo e no Judiciário, já que todos os poderes nas mãos de 

uma única pessoa ou assembleia constituir-se-ia um ato de tirania. O sistema de separação de 

poderes, adotado pela Constituição de inúmeros países, tem por base a noção de Estado 

Democrático5. 

A máquina estatal exerce suas funções por meio dos poderes do Estado (Executivo, 

Judiciário e Legislativo), que são independentes e, por suposto, harmônicos entre si. O poder 

executivo é responsável por executar as leis e administrar as instâncias públicas no âmbito 

federal, estadual e municipal, de acordo com os interesses públicos, respeitando 

rigorosamente a legislação. No Brasil, este poder é desempenhado, no plano federal, pelo 

presidente da República, que, eleito pelo povo, assume funções de chefe de Estado e chefe de 

governo. No âmbito estadual, o poder executivo é exercido pelo governador e, no municipal, 

pelos prefeitos. 

O poder Legislativo tem a incumbência de criar, fiscalizar e votar as leis e atos dos 

demais poderes da União. De acordo com Duarte (2008), o poder Legislativo brasileiro é 

exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal, tendo como forma organizacional o sistema bicameral. Além de elaborar leis, a 

Câmara e o Senado também fiscalizam os atos do Poder Executivo. Ainda de acordo com 

Duarte (2008), a função do poder judiciário no Brasil é desempenhada por meio da elaboração 

e aplicação das leis em vigor, que julgam e solucionam conflitos de diversa ordem. A 

aplicação das leis pelo poder Judiciário segue o processo judicial, ou seja, deve-se confrontar 

a situação com as leis estabelecidas pelo poder Legislativo. O poder Judiciário é constituído 

por: Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça; Superior Tribunal de Justiça; 

Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e 

Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 

Federal e Territórios. 

É nesta perspectiva que, de acordo com a metáfora de Dallari (1998, p. 9), os poderes 

do Estado se configuram como:  

                                                 
5 Nos tópicos subsequentes que integram este capítulo, exploraremos o conceito e os modelos de 

democracia, considerando que a comunicação pública, no efetivo sentido que lhe é característico, desenvolve-se 
exclusivamente no âmbito da esfera democrática. 
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[...] uma pessoa de cujos atos se constituem em autora de uma grande 
multidão, mediante pactos recíprocos de seus membros, com o fim de que 
essa pessoa possa empregar a força e os meios de todos, como julgar 
conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum.  

 

O fato de os cidadãos outorgarem seus direitos de se governar para indivíduos e 

instâncias representativas não significa, entretanto, que a participação e fiscalização coletiva 

devam ser negligenciadas. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário atuam em prol do 

interesse público e, desta forma, a população tem de se reconhecer nas decisões que são 

tomadas, intervindo de forma ativa e consciente, por meio de diversas possibilidades de 

comunicação.  

 

1.2 O público e o privado: vita activa na democracia  

 

Como vimos anteriormente, os gregos deram início à participação na vida pública, 

discutindo e debatendo assuntos pertinentes ao bem coletivo6. Talvez tenha sido com base 

nessa relação que Aristóteles, em sua obra A Política, afirmara que o homem é, 

substancialmente, um animal político.  Essa relação existente entre a ação e a vida em 

comum, de acordo com Arendt (2007, p. 32), justifica “a antiga tradução do zoon politikon de 

Aristóteles como animal socialis (o homem é, por natureza, político, isto é, social)”. Seguindo 

esse pensamento, observa-se que a capacidade humana de organizar-se politicamente é o que 

difere o homem dos outros animais gregários, e o Estado e suas instâncias representativas 

refletem essa possibilidade e necessidade humana de viver em coletividade, numa dinâmica 

que, em certos aspectos, os laços sociais são normatizados, em prol do interesse público. 

 No tocante a esse respeito, a percepção comum das noções morais é que propicia a 

origem da política e da vida em sociedade. Arendt (2007, p. 33) confirma: 

 
Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política 
não apenas difere, mas é diretamente oposta a essa associação natural cujo 
centro é constituído pela casa (oikia) e pela família. O surgimento da cidade-
estado significava que o homem recebera, além de sua vida privada, uma 
espécie de segunda vida, o seu bios politikos. Agora cada cidadão pertence a 
duas ordens de existência; e há uma grande diferença em sua vida entre 
aquilo que lhe é próprio (idion) e o que é comum (koinon). 

 

                                                 
6 O espaço onde ocorriam os debates públicos na Grécia Antiga era chamado de Ágora. Nestas praças  

aconteciam as reuniões nas quais os gregos, em particular os atenienses, discutiam assuntos ligados à vida da 
cidade, a pólis. A Ágora, na cidade grega, fazia, pois, o papel do Parlamento nos tempos modernos 
(BONAVIDES, 2001). 
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Percebe-se que Arendt (2007) justifica a formação da pólis, administrada segundo a 

noção das responsabilidades e poderes do Estado, como uma nova configuração que conduz 

às representações e aos vínculos estabelecidos em grupo, que deixaram de se focar, tão 

simplesmente, nos interesses circunscritos aos laços de parentesco ou ao âmbito da religião. A 

política e o Estado, logo, passaram a compor o cenário das relações humanas.  

Arendt (2007) explica que, no decorrer dos estudos sobre a interpretação da esfera 

política e social, ocorreram erros que continuam agravando a confusão na concepção moderna 

de sociedade. Segundo esta autora, a distinção entre uma esfera de vida privada e uma esfera 

de vida pública corresponde: 

 
[...] à existência das esferas da família e da política como entidades 
diferentes e separadas, pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-
estado; mas a ascendência da esfera social, que não era nem privada nem 
pública no sentido restrito do termo, é um fenômeno relativamente novo, 
cuja origem coincidiu com o surgimento da era moderna e que encontrou sua 
forma política no estado nacional. (ARENDT, 2007, p. 37).  

 

A palavra “público” é originária do latim publicus, que significa, literalmente, “vindo 

do povo”. Etimologicamente, “privado” tem como raiz o latim privus, que significa aquilo 

que é particular ou tomado isoladamente7.  

Arendt (2007) indica que a origem do conceito de público está relacionada ao 

entendimento de que a organização pública da sociedade constitui-se do próprio processo 

vital, ou seja, forma-se em torno da atividade necessária para manutenção da vida, que é o 

trabalho ou o labor. A sociedade, na sua concepção, origina dessa interdependência dos 

homens quanto à garantia da subsistência, numa relação que ganha contornos de importância 

pública, medidas e debatidas em praça pública, com participação do Estado.  

Esta autora também afirma que o termo público traz em seu bojo dois fenômenos 

semelhantes, mas não idênticos. Um significa que tudo o que vem a público pode ser visto e 

ouvido por todos e tem a maior divulgação possível; o segundo diz respeito ao próprio 

mundo, pelo fato de ser comum a todos. É em relação à importância da esfera pública que o 

                                                 
7 No tocante à questão que abordamos neste tópico, as acepções de público e privado, temos a 

consciência de que, atualmente, em múltiplos aspectos, o público e o privado encontram-se inter-relacionados, 
sendo que muitas políticas públicas desenvolvidas no Brasil, por exemplo, são pensadas e conduzidas em 
consonância ao interesse da esfera privada. Entretanto, como o objetivo deste trabalho é entender, teoricamente, 
os princípios gerais que regem a comunicação pública, estabelecendo um diálogo profícuo com as Relações 
Públicas, fundamentar-nos-emos no entendimento clássico de público, sua acepção elementar, não nos 
debruçando sobre as configurações que contemplam a sua dimensão no âmbito privado.   
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termo privado tem sua origem, pois, na sua acepção basilar, reside a ideia de privação 

(SARTORI, 1994). Arendt (2007, p. 59) afirma que:  

 
Para o indivíduo viver uma vida inteiramente privada significa, acima de 
tudo, ser destituído de coisas essenciais à vida verdadeiramente humana: ser 
privado de uma relação objetiva com eles decorrente do fato de ligar-se e 
separar-se deles mediante um mundo comum de coisas, e privado da 
possibilidade de realizar algo mais permanente que a própria vida. 
  

O privado está diretamente relacionado ao oposto de público, ao que é coletivo. O 

vocábulo privado tem conexão com a propriedade e é associado ao direito burguês, que tem 

por base os interesses da sociedade produtora de mercadorias. Como revelam inúmeras 

passagens históricas (HOBSBAWM, 1977; BRAUDEL, 1987), a riqueza privada tornou-se 

condição para admissão à vida pública, posto que “essa condição somente era possível depois 

de atendidas as necessidades muito mais urgentes da própria existência” (ARENDT, 2007, p. 

74). Observa-se o envolvimento da classe burguesa nos processos políticos públicos, pois 

demonstra que, quando ameaçados, uma das principais atividades dos donos de propriedades 

é relacionada à sua necessidade de proteção governamental, para fins de acúmulo de riqueza à 

custa da própria propriedade tangível.  

Caracteriza-se por esfera pública o espaço de atuação pessoal e coletiva - contrário de 

privado - onde é possível exercer a expressão e a ação comunicativa8. Habermas (1997) trata a 

esfera pública como se fosse uma estrutura comunicacional enraizada no mundo da vida 

(subjetivo de cada um) através da sociedade civil. Para este autor, a esfera pública ou espaço 

público é um fenômeno social elementar, do mesmo modo que a ação, o ator, o grupo ou a 

coletividade. O autor entende que a esfera pública é bem definida como uma rede de 

comunicação de conteúdos, tomadas de posicionamentos e opiniões. Para Habermas (1997), a 

prática comunicativa se dá em espaços culturais, sociais e individuais, nos quais os 

participantes buscam interpretar e se reconhecer como identidades únicas e ao mesmo tempo 

como uma identidade comunitária, comunicacional e relacional. Assim, possibilita o 

surgimento da comunidade, que nada mais é do que indivíduos agrupados socialmente, com 

capacidade de falar e agir com foco no repertório cultural e subjetivo, em prol de interesses 

condizentes às questões partilhadas na esfera pública.  

                                                 
8 A ação comunicativa, segundo Habermas, baseia-se em um processamento cooperativo de 

interpretação e produção de opiniões e conteúdos, visando ao entendimento mútuo. Ou seja, é uma forma de 
ação social, em que os participantes se envolvem em igualdade de condições e podem expressar e produzir 
opiniões pessoais sem coerção, a fim de criar ações que visam determinar sua vida social (PINENT, 2004). 

 
�
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Por meio da ação comunicativa, o processo de discussão política permeia uma 

consciência coletiva capaz de possibilitar uma existência solidária, não coercitiva, libertadora 

e democrática entre os homens, sempre se pautando no diálogo. Duarte (2008, p. 23), citando 

Bodstein (1997), explana que esfera pública é “(...) formada de cidadãos livres e iguais (ou 

igualmente livres), define-se como o centro da vida democrática, possibilitando tanto o 

exercício da vita activa, quanto o sentido da política, na perspectiva da construção do mundo 

comum.”. 

Segundo Toro e Werneck (2007), o princípio de público está relacionado ao conflito, 

que é fator constitutivo da convivência democrática. Na concepção destes autores, o conflito 

ocorre porque, na democracia, não existem inimigos, mas sim, opositores, ideias que são 

contrarias e diferentes uma das outras e que, por vezes, tentam alcançar os objetivos de 

maneiras nem sempre inofensivas. A iminência da discordância, contudo, não significa falta 

de paz, ou seja, a paz não é ausência de conflito, ela é resultado da capacidade da sociedade 

de discutir, consentir, criar e aceitar regras. O Estado e seus poderes constituídos têm a 

incumbência de viabilizar espaços e canais de relacionamento que permitam as negociações 

de ideias em prol da participação cidadã na esfera pública. Com efeito, o conceito de público, 

no qual se insere a noção de comunicação pública, está intimamente ligado aos princípios da 

democracia. 

 

1.3 Conceitos de democracia: liberdade, proteção, participação   

 

A Grécia, ou precisamente Atenas, serviu de modelo político para o Estado Moderno9. 

Como outros conceitos, a democracia e o seu significado originaram do grego antigo, 

denotando “governo do povo”, ou seja, o poder dado ao povo, para servir ao povo. O conceito 

moderno de democracia ganhou novo fôlego a partir dos pensamentos de John Locke10, mas 

                                                 
9 O Estado Moderno foi caracterizado pela afirmação da supremacia absoluta dos monarcas no final da 

Idade Média, em contraposição ao poderio do Papa. Foi Nicolau Maquiavel (1469-1527), em seu livro intitulado 
O Príncipe, que consagrou a república e a monarquia como possíveis formas de governo do Estado Moderno 
(DALLARI, 1998).  

10 Segundo Azambuja (1979), John Locke criticou a teoria do direito divino dos reis formulada pelo 
filósofo Thomas Hobbes. Segundo Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Embora 
admitisse a supremacia do Estado, Locke dizia que este deve respeitar as leis naturais e civis. Para Locke, o 
poder do Estado deveria ser dividido em três: Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo o Poder Legislativo o 
mais importante na sua visão, por representar o povo (AZAMBUJA, 1979). John Locke foi o filosofo político 
que sucedeu Hobbes, no século 17, em 1689. Foi opositor ao reinado da dinastia Stuart, que era totalmente 
absolutista, por isso ficou exilado na Holanda de 1660 até 1688, quando ocorre a Revolução gloriosa. Naquele 
período o liberalismo triunfa sobre o absolutismo e assegura a supremacia legal do parlamento sobre a realeza 
(WEFFORT, 2001).  



22 

 

foram pensadores que vieram depois de Locke que consolidaram as bases da democracia e do 

Estado, que compartilhamos ainda hoje. 

A democracia, na concepção de Galvão e Meffe (2010), respalda-se na premissa de 

que as leis estatais devem refletir a cultura, as vontades e as demandas da sociedade, que, por 

sua vez, obedece a esse conjunto de normas e regras instituídas a partir de mecanismos do 

poder do Estado, como vimos anteriormente. Estes autores destacam que o conceito de 

democracia apresenta diferenças e semelhanças entre os vários regimes democráticos, sendo 

que, entre as semelhanças, podem-se elencar as seguintes constatações: 

 
Na teoria, democracia é o governo onde pessoas exercem o poder por 
delegação momentânea de atribuições a representantes legalmente eleitos e 
através de outros tantos por delegação indireta, nomeados pelas autoridades 
eleitas. O direito da maioria deve vigorar, mas o direito da minoria tem que 
ser preservado. 
Na teoria, há um arcabouço legal que iguala todas as pessoas em seu dever 
de obedecer às leis e regula e orienta as ações de um agente, o Estado, que 
foi criado para garantir este princípio igualitário, alem de organizar 
socialmente, as pessoas em seu território, tanto interna quanto externamente. 
Na teoria, há instituições que são a materialização do poder soberano das 
pessoas, cuja natureza é normalizar, controlar e fiscalizar a vida social, em 
nome do bem comum, para além dos indivíduos e grupos. 
Na teoria, as práticas e políticas públicas, bem como a manutenção da ordem 
econômica e a vida cultural da sociedade têm como objetivo de promover a 
igualdade e a liberdade racial, religiosa, étnica e regional. Os direitos 
humanos e valores de cooperação, tolerância e compromisso são intrínsecos 
à própria idéia de democracia. 
Na teoria, o poder é descentralizado e exercido de modo a que não haja super 
ou sub-representação de nenhum grupo da sociedade. Na teoria, a 
democracia garante que todas as pessoas tenham não apenas direitos a serem 
considerados, mas também deveres a serem exercidos. (GALVÃO; 
MEFFE, 2010, p. 23-24). 

 

Usada de forma generalizada e gratuita, o termo democracia apresenta em sua 

configuração diversas interpretações, isso ocorre em função dos sinônimos que lhes são 

atribuídos, como, por exemplo, sua associação à ordem pública e à segurança nacional. Tal 

como anteriormente abordado, no intuito de discorrermos sobre o Estado e a acepção de 

público e privado, é necessário reportarmo-nos ao passado para buscar, na civilização da 

Grécia clássica, as características que exemplifiquem e justifiquem as atuais formas de 

organização política e os conceitos e finalidades da democracia, baseados nos moldes gregos. 

No seu auge, a democracia grega foi uma experiência ateniense, pois em Atenas desenvolveu-

se a forma mais estável e institucionalizada de governo. Era um tipo de governo exercido 
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diretamente pelos cidadãos para o povo, reforçando o conceito de democracia, que significa o 

poder do povo (CHAUÍ, 2000).  

Para Chauí (2000), a democracia grega apresentava duas características importantes: o 

fato de que todos os homens adultos são iguais perante a lei, permitindo-lhes a participação 

direta no governo da pólis; sendo a democracia direta, os que dela participavam detinham o 

direito de discutir, opinar, defender as ações sobre as decisões que a cidade deveria tomar. 

Verifica-se o nascimento da figura política do cidadão, que, inclusive, será explorada em 

tópicos posteriores. 

Segundo Costa (1986), a democracia da sociedade ateniense reconhecia apenas como 

cidadãos os aristocratas, ou seja, os nobres. Essa classe era formada por indivíduos que 

enriqueciam com o comércio, além dos militares e donos de terras. Portanto, constata-se que a 

democracia grega foi uma forma de organização política da cidade de Atenas, que na época 

era a maior cidade-Estado grega, e que somente possuíam direito ou condição de participar 

das assembléias os considerados nobres. Justificam essa afirmativa as palavras do professor 

Jaguaribe (1982, p. 3): 

 
As diversificações se fazem sentir quanto ao entendimento da forma pela 
qual se deva processar a participação dos cidadãos. A cultura grega trouxe, 
de seu período heróico, uma visão e um sentimento aristocrático da 
sociedade. Os “melhores” eram tais porque tinham mais Arete, ou virtude - 
num sentido que implica maior capacidade – condição essa que se admitia 
ser geneticamente transmitida, mas também aperfeiçoável e, em parte, 
adquirível, pela educação.  

 

A democracia, para Sartori (1987), era concebida numa relação de simbiose com a 

pólis, e a vinculação ou associação de indivíduos que vivem em comum permitiu o 

surgimento da cidade-comunidade (koinonía), o que comprova que os homens formam a 

cidade, ou melhor, que a cidade é feita de homens. Princípio este que emerge da democracia 

participativa e caracteriza a participação dos cidadãos nas tomadas de decisões, com ressalva 

de que nem todos participavam da coisa pública. De qualquer modo, como pontua Sartori 

(1994), a sociedade grega já se inspirava no ideal de igualdade. 

Já na visão de Bonavides (2000), na Grécia antiga o que prevalecia era a democracia 

de uma cidade, de um povo que desconhecia a vida civil, que se devotava por inteiro à coisa 

pública. Destaca-se a paixão e a vontade com que deliberavam sobre as questões do Estado, 

caracterizando sua assembleia como um poder concentrado no exercício da plena soberania 

legislativa, executiva e judicial. Bonavides (2000) acrescenta que o ponto no qual se acentua a 
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ausência de uma verdadeira democracia e, em contrapartida, a existência de uma aristocracia 

democrática refere-se ao fato de escravos não participarem do ato de criação política.  

Na ótica de Morin (2000), “a essência da democracia é se nutrir de opiniões diversas e 

antagônicas; assim, o princípio democrático conclama cada um a respeitar a expressão de 

idéias antagônicas às suas” (MORIN, 2000, p. 102). Daí reflete-se a questão da democracia 

grega antiga não se configurar uma verdadeira democracia, pois a não inclusão dos escravos e 

das mulheres não nutria o processo de criação política. Morin (2000) ainda comenta que a 

complexidade da democracia deve-se, entre outros motivos, ao paradoxo existente na relação 

de entrega voluntária da soberania dos cidadãos ao Estado e pela obediência às leis 

estabelecidas por este Estado, eleito pelos próprios cidadãos. A afirmação de que a 

democracia é complexa reside no fato de que ela depende do conflito, da divergência de ideias 

e da não unanimidade entre os seus poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo). Para o 

cidadão, o desenvolvimento desta complexidade resulta nos avanços na sua individualidade, 

através dos seus direitos de escolha, também potencializados pela comunicação. 

Nesta perspectiva, como sublinha Morin (2000), a democracia, que se respalda no 

livre fluxo comunicativo, defende o pluralismo de ideias e interesses e não deve ser entendida 

como a supressão das ideias da maioria sobre a da minoria, mas sim a representação de todas 

elas, por meio da liberdade. A democracia nutre-se dos conflitos de ideias antagônicas e sua 

complexidade reside justamente na administração desses conflitos, na busca de satisfazer os 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tão apregoados já há alguns séculos.  

 

1.3.1 Modelos de Democracia 

 

Como estruturar e definir uma forma de governo levando em conta o modelo de 

democracia a ser seguido?  Deve-se considerar, na concepção de Dallari (1998), uma síntese 

dos princípios que passaram a nortear os Estados, como exigências da democracia.  Dentre 

essas exigências, o autor apresenta: a superioridade da vontade popular, que é o 

reconhecimento da liberdade natural; a preservação da liberdade, que caracteriza a vida 

particular e a gestão de bens, desde que se respeite o limite do outro pelos próprios 

indivíduos, sem qualquer interferência do Estado; a igualdade de direitos, que é entendida 

como a proibição de distinções e discriminação no que se refere ao gozo de direitos 

(DALLARI, 1998). 

Para Dallari (1998), a preocupação primordial foi sempre a participação do povo na 

organização do Estado, na formação e na atuação do governo, por se considerar implícito que 
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o povo, expressando livremente sua vontade soberana, saberá resguardar a liberdade e a 

igualdade. Lijphart (2003) nos apresenta formas e padrões de democracia que variam em suas 

regras e práticas, considerando que esses modelos podem ser classificados como majoritários 

e consensuais. Segundo este autor: 

 
O contraste entre modelo majoritário e o consensual surge a partir da 
definição mais básica e literal de democracia: Governo pelo povo ou, no 
caso da democracia representativa, o governo pelos representantes do povo - 
e, também, a partir da famosa frase de Abraham Lincoln, segundo a qual 
democracia significa governo, não apenas pelo povo, mas também para o 
povo, ou seja, governo de acordo com a preferência popular. (LIJPHART, 
2003, p. 17). 

 
Partindo desta afirmação, Lijphart (2003) mostra que o modelo majoritário é a 

concentração do poder político nas mãos de um grupo, ou seja, o poder nas mãos de 

representantes que decidem pelo povo. O modelo consensual, por sua vez, tenta compartilhar, 

dispersar e distribuir o poder de várias maneiras e, neste caso, o governo pelo povo, portanto, 

o poder distribuído entre o povo é uma democracia de negociação. Dentre os modelos de 

democracia que integram os modelos majoritários e consensuais, pode-se defini-los como: 

democracia direta ou participativa, democracia liberal e democracia representativa. 

Segundo Sartori (1994), a democracia direta ou participativa era a democracia 

praticada na pólis. Portando, a democracia existente era direta, pois permitia a participação 

contínua do povo no exercício direto do poder. Para Bobbio (2000), a democracia direta, 

como sendo a participação de todos os cidadãos em todas as decisões, é vista como algo 

insensato, pois exige um exercício humano de desenvolvimento intelectual e ético, além do 

entendimento das mais complexas áreas que permeiam os interesses e necessidades da 

sociedade. Na concepção deste autor, entretanto, este tipo de democracia não se configura 

uma prática que seja impossível de ser concretizada. Partindo do conceito de democracia 

direta, é também desejável que os indivíduos sejam reconhecidos como os portadores 

conclamados a participar e exercer seus deveres de cidadãos, tese que propõe as bases para o 

conceito de democracia liberal. 

No entendimento de Sartori (1994), é o projeto democrático que passa pela vigência de 

um conjunto de liberdades cidadãs, posto que a democracia liberal surge, justamente, 

baseando-se no princípio mais sólido da igualdade do homem, princípio este que resultou na 

afirmação de que todos os homens, como tais, têm direitos iguais e inalienáveis, sendo que, 

no que diz respeito a esse princípio, considera-se o “direito” como parte intimamente ligada à 

liberdade. Sartori (1994, p. 114) explana que “[...] liberdade quer dizer, quando existe de 
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maneira significativa, liberdade igual, a mesma liberdade para todos. As liberdades também 

são manifestações de igualdade”. Esse processo de aceitação do direito igualitário que 

prevaleceu na democracia liberal, segundo Sartori (1994), refere-se, sobretudo, às 

características de comportamento, já que se levou muito tempo para que o liberalismo 

aceitasse a implementação do direito da igualdade no âmbito da política, como consumação 

da liberdade política. 

Passando para a ideia de representação política, Bobbio (2000, p. 53), citando Jean 

Jacques Rousseau, sublinha que “a soberania não pode ser representada”. Tal afirmação 

remete ao fato de que, mesmo escolhendo representantes, a ideia de liberdade para os 

indivíduos só é possível quando nos momentos de eleições, sabendo-se que, depois de 

exercerem sua cidadania, eles se tornam escravos de seus eleitos governantes.  A democracia 

representativa, segundo Bobbio (2000), tem implicações nas deliberações coletivas em que os 

indivíduos elegem um representante e este decide pelo coletivo, assim, as decisões são 

tomadas não diretamente, mas por pessoas eleitas com essa finalidade.  

Sartori (1994) discute uma questão que pode assumir implicações assustadoras no que 

toca à representatividade do poder e à centralização desse poder. Este autor pontua que “o 

problema é domesticar o poder” (SARTORI, 1994, p. 223). Na sua concepção, a democracia 

representativa significa a concentração do poder do Estado em uma única mão. Bobbio 

(2000), por sua vez, relata que já não existe nenhum Estado representativo em que o princípio 

da representação se concentre apenas no parlamento. Para este autor, as principais 

deliberações políticas do Estado representativo são feitas por representantes eleitos, dando 

pouca importância para os órgãos do parlamento. Bobbio (2000, p. 57) faz uma colocação 

quanto à implicação de que “nem toda forma de democracia é representativa”, e ainda de que 

“[...] nem todo Estado representativo é democrático”.  

 

1.4 Princípios da cidadania na esfera pública democrática: da proteção jurídica 

aos direitos sociais 

 

Na Grécia antiga, os indivíduos que nasciam e viviam na cidade-Estado (pólis) eram 

chamados de cidadãos, daí a origem do nome. Todavia, para os gregos, cidadão era o 

indivíduo que detinha o poder de julgar, exercer e votar em membros para representá-los nas 

assembleias, ou seja, o fato de nascer na pólis não conferia o direito de ser cidadão.  
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Para Azambuja (1979, p. 212) “o cidadão é aquele que tem capacidade legal de votar e 

ser votado”, acepção que demonstra que o regime democrático é fruto deste entendimento, 

pois o governo é exercido pelos cidadãos, quer diretamente ou pelos representantes eleitos.  

 No que se refere à cidadania, Pelissari (1995) comenta que é a maneira pela qual os 

indivíduos relacionam-se uns com os outros e com a sociedade. Visão esta que se liga aos 

conceitos apresentados na Grécia antiga, que relaciona o direito de ser cidadão ao fato de ser 

um indivíduo e de viver em comunidade. Pelissari (1995, p. 35) também pontua que a 

“cidadania pressupõe a existência de cidadãos que, como atores principais, realizam o 

processo democrático, participando de atividades e tendo ações concernentes ao bem 

comum”. 

Por sua vez, Dallari (1998, p. 38) explica que foi durante o primeiro período do Estado 

Moderno, enquanto prevalecia a monarquia absolutista, que se foi generalizando, sobretudo 

na França, a designação de cidadão, o que iria influenciar para que o conceito de povo 

também se ampliasse. Ainda de acordo com este autor, foi realmente com a ascensão política 

da burguesia, através das revoluções do século 18, que apareceria, inclusive nos textos 

constitucionais, a idéia de povo, livre de qualquer noção de classe, pretendendo-se mesmo 

impedir qualquer discriminação entre os componentes do Estado, como bem se percebe pela 

consagração do princípio do sufrágio universal. 

Hoje, o sentido de cidadão ainda se configura como uma incógnita, e a busca por uma 

definição para cidadania também está em construção, mas a interpretação conceitual que, no 

nosso entendimento, melhor expressa os sentidos do que se define como cidadão vem das 

palavras de Covre (1999, p. 9): “ser cidadão significa ter direitos e deveres, ser súdito e ser 

soberano”. Tal afirmação aponta, quer para a responsabilidade de sermos donos de nossa 

própria vida e corpo, quer para a liberdade de fomentarmos ações que promovam o bem-estar 

coletivo, unindo os atores sociais capazes de atuar e reivindicar, também pela comunicação, 

direitos em prol de toda a população.  

É nessa a acepção que cidadania surge como uma prática participativa na democracia, 

visto que, como refere Covre (1999), as pessoas tendem a acreditar que a cidadania se refere 

apenas aos direitos a receber, não se preocupando com o fato de que elas próprias podem ser 

agentes da existência desses direitos. A cidadania participativa, viabilizada pela comunicação, 

revela que os indivíduos pertencentes a uma nação são responsáveis e parte do governo e, 

portanto, devem também atuar para garantir e conquistar esses direitos. Covre (1999, p. 11) 

afirma que “a cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno”, e por isso se acredita que 
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esse seja um direito que deva ser construído coletivamente, isto é, com a finalidade de buscar 

a felicidade humana. 

Segundo Cortina (2005), há uma dupla origem no conceito de cidadania, uma raiz no 

grego e a outra, no latim; uma com o foco na política e a segunda com um cunho jurídico. A 

cidadania política denota a relação política de uma comunidade e/ou indivíduo na busca de 

um bem coletivo. Cortina (2005) demonstra que a cidadania política está diretamente 

correlacionada à vida em coletividade, no sentido de interesse pela coisa pública, que remete 

ao necessário envolvimento nas formas como as decisões de interesse público são tomadas no 

dia-a-dia. Logo, diz respeito à participação e mobilização cidadã quanto à garantia dos 

princípios da democracia, em geral viabilizados e legitimados por um grupo de representantes 

que exercem suas funções no âmbito da máquina estatal.    

Sobre a outra vertente, a respeito do lado jurídico do conceito de cidadania, observa-se 

a transformação do cidadão que atua sob a lei e aguarda sua proteção. Significando que o 

cidadão passa a ser regido pelo estatuto legal, pelas instâncias representativas do Estado, já 

que, conforme pontua Cortina (2005, p. 43), “[...] o advento da jurisprudência transfere o 

conceito de cidadão do polites grego ao civis latino, do zoón politikón ao homo legalis”.  

Nessa linha de entendimento, conclui-se, com base na ideia de Cortina (2005), que a 

cidadania é um estatuto jurídico, que alicerça as regras para reclamar direitos, e não é apenas 

um vínculo que pede responsabilidades. No sentido de explorar reflexões que definam o 

cidadão como parte integrante do Estado, Dallari (1998) conduz a discussão apontando para o 

elemento que é submetido e ao mesmo tempo formador do Estado. Este autor comenta que: 

 
No Estado Moderno todo indivíduo submetido a ele é, por isso mesmo, 
reconhecido como pessoa. E aqueles que, estando submetidos ao Estado, 
participam ao mesmo tempo de sua constituição, exercem funções como 
sujeitos, sendo, pois, titulares de direitos públicos subjetivos. (DALLARI, 
1998, p. 39). 

 

Compreender como povo o conjunto dos indivíduos que se unem para constituir o 

Estado, estabelecendo com este um vínculo de caráter permanente, participando da formação 

da vontade do Estado e do exercício do poder soberano, é apresentado por Dallari (1998, p. 

38) como exercício de cidadania, pois envolve o senso de pertencimento e participação. Para 

o autor:  

Essa participação e este exercício podem ser subordinados, por motivos de 
ordem prática, ao atendimento de certas condições objetivas, que assegurem 
a plena aptidão do indivíduo. Todos os que se integram no Estado, através da 
vinculação jurídica permanente, fixada no momento jurídico da unificação e 
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da constituição do Estado, adquirem a condição de cidadãos, podendo-se, 
assim, conceituar o povo como o conjunto dos cidadãos do Estado. 
(DALLARI, 1998, p. 39). 

 

Contudo, essas características definem, em parte, a noção de cidadania. A mesma 

envolve dimensões importantes para sintetizá-las nesses termos. Segundo Cortina (2001), foi 

a cidadania social, apresentada por Thomas H. Marshall, que se converteu em padrão, 

remetendo à ideia de que um ser é cidadão quando goza dos direitos civis, dos direitos 

políticos, mas também goza dos direitos sociais, que estão relacionados aos direitos de 

trabalho, moradia, saúde, benefícios sociais, informação e comunicação, etc. É o Estado social 

de direito que assegura esses benefícios e prerrogativas. 

Dessa forma, o indivíduo, que desde o momento do seu nascimento atende aos 

requisitos fixados pelo Estado para considerar-se integrado nele, é, desde logo, cidadão. A 

aquisição da cidadania depende sempre das condições fixadas pelo próprio Estado, e a 

condição de cidadão, logo, implicam direitos e deveres que acompanham o indivíduo ao longo 

de sua existência, mesmo quando se ache fora do território do Estado. De acordo com Cortina 

(2005), a noção de cidadania que mais se refere ao cumprimento dos direitos sociais pelo 

Estado, apresentados anteriormente, enfrenta problemas nos dias atuais, pois o Estado não 

consegue atender às exigências da cidadania social do neoliberalismo vigente.  Cortina (2005, 

p. 69) afirma que “o bem estar deve ficar a expensas dos próprios indivíduos, ao passo que a 

satisfação dos direitos básicos é uma responsabilidade social de justiça [...]”. 

 

1.4.1 Da participação cidadã à mobilização social: o protagonismo da 

comunicação 

 

O fato de existir a necessidade de se viver em sociedade nos trouxe problemas, um 

desses problemas é aqui apontado como a observância de que os interesses de um devem ser 

resolvidos sem esquecer os interesses dos demais integrantes da mesma sociedade. O que 

Aristóteles apresentou como princípio da política, que é olhar o bem comum, nos moldes 

modernos, devido às grandes proporções e complexidade das sociedades, torna-se um fardo 

de proporções gigantescas. Segundo Dallari (1999) não se pode admitir como regra que, para 

resolver qualquer dificuldade de um indivíduo, ou para atender aos interesses de um só, todos 

os demais devam sofrer prejuízos ou arcar com sacrifícios. 

Podemos reconhecer que tomar a decisão sobre os problemas fundamentais de um 

indivíduo, como se tal decisão não trouxesse consequências para a coletividade, é uma 
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iniciativa comprometedora, pois cada indivíduo sofre influência da sociedade em que vive e 

ao mesmo tempo exerce alguma influência sobre ela. É incoerente exigir que qualquer 

indivíduo também proceda como se vivesse sozinho, por isso, todos os problemas devem ser 

encarados como problemas de ordem coletiva. 

Dallari (1999) aponta para outro aspecto importante, no que se refere à necessidade de 

tomar decisões, que envolve certamente a responsabilidade e a consciência quanto à 

necessidade da vida social.  Este autor comenta que “os omissos, que por motivos secundários 

não querem participar das decisões de interesse coletivo, sempre favorecem os maus” 

(DALLARI, 1999, p. 24). E quando isso acontece, a tarefa de decidir fica “nas mãos” da 

minoria, o que favorece e beneficiam poucos, aumentando a desigualdade social. 

Segundo Dallari (1999), a participação política é considerada um direito fundamental 

de todos os indivíduos, declarada na Carta Universal dos Direitos Humanos, artigo 21, o que 

nos permite compreender que:  

O direito e o dever de participação política são duas faces da mesma 
realidade: a natureza associativa do ser humano. Tendo necessidade de viver 
com os semelhantes, cada indivíduo deve ter assegurado o direito de influir 
no estabelecimento das regras de convivência, pois sendo todos iguais por 
natureza não é justo que só alguns tomem decisões que os outros ficarão 
obrigados a cumprir. (DALLARI, 1999, p. 38). 

 

Mas interessa no sentido da comunicação reconhecer o individuo na sociedade como 

formador integrante da condição de massa e público. A participação cidadã, nessa perspectiva, 

é caracterizada como um processo da mobilização social. Segundo Toro e Werneck (2007), a 

mobilização social é muitas vezes confundida com manifestações públicas, com presença das 

pessoas em uma praça, passeata, concentração. Mas, segundo esses autores, isso não 

caracteriza necessariamente uma mobilização. Mobilização ocorre quando pessoas, grupos e 

ou comunidades agem com um objetivo comum, buscando resultados pensados e desejados 

por todos. Mobilizar, logo, é convocar vontades. Isso por que, como pontuam Toro e Werneck 

(2007), o ato de participar é visto como uma escolha livre e espontânea, por que a 

participação é um ato de liberdade. E ainda segundo os mesmos autores, convocar vontades 

significa convocar discursos, decisões e ações no sentido de um objetivo comum, para um ato 

de paixão, para uma escolha que contamina todo o cotidiano. É participar daquilo em que se 

acredita. 

Conforme avalia Peruzzo (2004), a mobilização, com o passar do tempo, ganhou força 

e reconhecimento, sendo a representatividade das organizações sociais, legitimadas por parte 

do Estado. Nessa perspectiva, façamos uma observação no que pontua a trajetória desse 
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reconhecimento, que de certa forma abre canais de comunicação com outros atores sociais, 

empresas privadas e até mesmo o poder público. Se mobilizar, segundo Toro e Werneck 

(2007), é reunir vontades para alguma coisa, para alcançar um objetivo predefinido, um 

propósito comum, percebe-se que é um ato de razão, e o mesmo deve ser orientado para um 

projeto futuro. O processo de mobilização é algo contínuo e por isso exige também dedicação 

contínua. Nessa mesma linha, vemos que o processo de mobilização trabalha com 

interpretações e sentidos compartilhados, daí o fato de ser um ato de comunicação.  

De acordo com Toro e Werneck (2007, p. 14), “a mobilização não se confunde com 

propaganda ou divulgação, mas exige ações de comunicação no seu sentido amplo, enquanto 

processo de compartilhamento de discurso, visões e informações”. Percebe-se que o que 

confere visibilidade e estabilidade a um processo de mobilização social é saber que o que é 

feito e decido por um, em um campo de atuação, está sendo feito e decidido por outros, em 

outros campos de atuação, sendo assim o foco deve ser no compartilhamento da informação.  

Ressalta-se, neste âmbito, a necessidade da interação eficiente da comunicação pública 

com as outras áreas relacionadas acima, por meio do uso das políticas de Relações Públicas, 

uma vez que, segundo Torquato (2002, p. 59) “é a força irradiadora e persuasiva de suas 

linguagens que é fundamental para o sucesso dos projetos de mobilização social”, ou seja, a 

capacidade de educar com foco na mobilização política é característica das Relações Públicas.  
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 2 Contextualização da comunicação e Relações Públicas: do direito à comunicação e do 

exercício da cidadania 

   

2.1 A comunicação e sua centralidade na vida social  

 

A comunicação é um dos processos mais antigos e naturais dos seres vivos. O conceito 

básico de comunicação, segundo Thayer (1976, p. 31), pode ser explicitado nos seguintes 

termos “comunicação é o processo mediante o qual duas ou mais pessoas se entendem; 

comunicação é a mútua troca de ideias, através de qualquer meio efetivo”. Sendo assim, a 

comunicação, em seu sentido stricto, é uma troca, partilha, diálogo e entendimento, é também 

tornar algo comum a todos. Nesta perspectiva, pode-se dizer que a comunicação é, 

verdadeiramente, política. 

Como refere Berlo (1982), Aristóteles, na Grécia antiga, já havia definido a 

comunicação como estudo da retórica, como a procura de todos os meios disponíveis de 

persuasão, no sentido de estabelecer o entendimento entre as partes e, mais que isso, o 

convencimento dos “auditórios” de que a ideia apresentada é preferível ante as demais. No 

texto intitulado “Retórica”, composto por três livros, este autor sistematiza um conjunto de 

elementos persuasivos do discurso argumentativo, lançando as bases da retórica ocidental e 

salientando a importância da retórica como um modo direto de participação na esfera política, 

isto é, de expressão e exercício na vida pública.  

Mas, à parte a vinculação concebida por Aristóteles entre comunicação e retórica, na 

sua dimensão de participação discursiva na esfera pública, cabe estabelecer um elo entre 

comunicação e desenvolvimento humano, considerando as circunstâncias de que o homem, 

vivendo em sociedade, como explicitado no capítulo anterior, é um animal caracteristicamente 

político, necessitando, portanto, da comunicação. Como acentua Berlo (1982), desde o 

nascimento, os seres humanos vivenciam um processo de troca de influências e negociação de 

sentidos, logo ao nascer no ambiente familiar já “[...] começamos a influenciar, bem como a 

ser influenciados; a determinar nosso ambiente, bem como a ser por ele determinados” 

(BERLO, 1982, p. 21). 

Na visão deste autor, essa experiência de desenvolvimento requerer comunicação, 

posto que esse processo nos faça participar, como sujeitos agentes, de um sistema de signos, 

valores, práticas e referências no quadro das relações econômicas, da cultura, da religião, da 

vida em sociedade. De acordo com os dizeres de Berlo (1982, p. 21), “recebemos os meios 
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públicos de cultura. Atuamos uns sobre os outros. A comunicação é a base desta ação 

recíproca, destas relações entre homem e o homem”. 

Nesta perspectiva, este autor acentua que o objetivo básico da comunicação é 

possibilitar ao homem a capacidade de influenciar o seu meio, colaborando com a dinâmica 

de reprodução e reformulação de ideias e significações que geram a vida em sociedade. Pela 

comunicação, que se apresenta como ferramenta estratégica ao fazer político, temos a 

finalidade de reduzir “[...] a probabilidade de que sejamos simplesmente um alvo de forças 

externas e aumentar a probabilidade de que nós mesmos exerçamos força” (BERLO, 1982, p. 

22). 

É também nesta linha de entendimento que Polistchuk e Trinta (2003) defendem que a 

comunicação, no ambiente democrático, representa o processo básico para a prática das 

relações humanas, bem como para o desenvolvimento da personalidade e da identidade dos 

indivíduos e grupos. Em permanente reconfiguração, ou seja, empreendida, na forma de 

práticas e discursos, nos cotidianos plurais, a comunicação permite que o homem encontre 

sentido para as coisas à sua volta, interprete os acontecimentos locais ou globais, entenda os 

fatos do mundo e compreenda sua própria dimensão subjetiva, transitando entre o ser singular 

e o ser social. A comunicação reveste-se, nesta acepção, como dialógica e transformadora, 

demonstrando que a “universalização do contato múltiplo é antídoto eficaz ao totalitarismo do 

sentido único” (POLISTCHUK; TRINTA, 2003, p. 63). 

A comunicação, seja intrapessoal, interpessoal, mediada, midiatizada, oferece 

subsídios para que os sujeitos atuem na construção social da realidade (BERGER; 

LUCKMAN, 2000), o que nos leva a pensar, com segurança, que a comunicação não existe 

por si como algo separado da vida em sociedade. Inserida em contextos sociais e culturais 

diversificados, a comunicação tanto potencializa, quanto se alimenta das interações entre 

indivíduos e grupos, constituindo uma experiência antropológica fundamental para a 

manutenção da organização da sociedade e para a ação, orientada ou não, do homem, animal 

político por excelência (ARISTÓTELES, 2011). Foi com base nessas proposições teóricas 

que o estudo da comunicação social ganhou destaque, especialmente, no último século. 

Para Wolton (1997), entende-se por comunicação social, como campo disciplinar, 

todas as reflexões existentes que permitiram o surgimento das definições das teorias da 

comunicação, ou seja, os estudos das Ciências Humanas e Sociais (Teologia, Filosofia, 

Sociologia, Lingüística, Psicologia, Ciência Política e Direito) a respeito do fenômeno da 

comunicação nas sociedades. Este autor apresenta três sentidos principais à comunicação: a 

comunicação direta, a comunicação técnica e a comunicação social. 
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A comunicação direta está relacionada à experiência antropológica, é baseada no fato 

de que o homem, independentemente de sua sociedade, desenvolve instrumentos e padrões de 

comunicação. Wolton (1997, p. 10) afirma que “do mesmo modo que não há homens sem 

sociedades, também não há sociedades sem comunicação”. A comunicação possibilita a 

interação cotidiana entre os homens, que tecem redes de significados necessários à garantia de 

sentido à própria existência, seja entre aqueles que são iguais, seja no que se refere ao 

estranhamento e aproximação com o Outro. 

O padrão cultural existente em uma sociedade é que fornece subsídios para a 

existência da comunicação, o que nos permite inferir que o processo comunicacional 

encontra-se implicitamente contextualizado. Segundo Wolton (1997, p. 10) “[...] comunicar 

consiste em difundir, mas, também, em interagir com um indivíduo ou uma coletividade. O 

ato banal de comunicação condensa, na realidade, a História de uma cultura ou de uma 

sociedade”. 

O segundo modelo de sentido da comunicação apresentado por Wolton (1997), a 

comunicação técnica, está relacionado ao conjunto de técnicas e avanços tecnológicos que 

possibilitou o progresso na área de comunicação, permitindo substituir a comunicação direta 

pelo reino da comunicação indireta. Trata-se de diversos instrumentos que fazem a mediação 

comunicativa entre as pessoas, não necessitando da interação face a face.  

Enfim, chega-se ao terceiro sentido, a comunicação social. Neste item, Wolton (1997) 

apresenta um ponto em comum entre esses três níveis de comunicação, direta, técnica e 

social: a interação. Para este autor, a interação é que define a comunicação social, é daí que 

surge o sentido ideal de comunicação, que é a intercompreensão, assumindo seu papel nas 

relações com a sociedade. A comunicação social, no entendimento de Wolton (1997), é 

aquela que é construída e partilhada por considerável parcela da sociedade. Assim, nas 

relações interativas do cotidiano, um universo de referências é negociado e comungado, de 

modo que a própria estrutura social seja dotada de elementos produzidos pelos processos 

comunicativos, desencadeados em escala alargada. Logo, a sociedade partilha experiências 

comunicacionais em torno de temáticas e interesses comuns, a exemplo do que se verifica 

com a comunicação na esfera governamental.  

A esse respeito, afirma Torquato (2002, p. 34) que o termo comunicação social é o 

resultado da irradiação das mensagens feita pelos meios, envolvendo as ações da comunicação 

coletiva ou de massa. Além de abranger todo o espectro das atividades comunicacionais, 

apresenta maior amplitude, aplicando-se a qualquer tipo de organização social (empresa 

pública ou privada, instituições, entidades sem fins lucrativos, etc.). 
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Na perspectiva de Oliveira e Paula (2008, p. 21), pode-se entender a comunicação 

social como sendo “[...] os atos de interação planejados e espontâneos que se estabelecem a 

partir de fluxos informacionais e relacionais da organização (pública ou privada) com os 

atores sociais que atingem e ou são atingidos por sua atuação”. Para estas autoras, essa 

interação é que permite contribuir para a construção de sentido sobre as ações da organização 

e do ambiente, validando ou não sua conduta e atuação. Pela comunicação, os diferentes 

grupos se engajam em torno de questões que lhes são comuns, desde a interação sobre 

temáticas relacionadas ao entretenimento, consumo e lazer, até o envolvimento ativo com 

tudo quanto diz respeito à política e às dimensões da democracia.   

 

2.2 A informação e a comunicação: direito assegurado pela Constituição Federal 

e outras regulamentações internacionais 

  

É através da liberdade de pensamento e do direito de poder expressá-lo que o ser 

humano se aperfeiçoa (Wolton, 1997). A liberdade de expressão e informação, consagrada em 

textos constitucionais, é a confirmação da prevalência das sociedades democráticas. Assim, 

segundo Laner (2004), a vida democrática respalda-se na garantia da liberdade de expressão e 

informação, entendida como resultado do pensamento da atuação do homem na sociedade.  

De acordo com Melo (2010, p. 55), “a exclusão comunicacional constitui sério risco 

para a estabilidade democrática e conseqüentemente para a governabilidade”.  Cidadãos bem 

informados aguçam o senso crítico e seu poder de decisão, tornando-se mais questionadores, 

conscientes, participativos, não se deixando enganar e nem serem, em certos aspectos, 

“manipulados” por governantes que são capazes de censurar e destruir uma das mais 

importantes ferramentas da democracia, a liberdade de comunicação. Reconhecida como 

direito, a liberdade à informação surgiu pela primeira vez na Declaração de Direitos da 

Virgínia, em 1776, e mais tarde, em 1787, constou na Primeira Emenda da Constituição norte-

americana, na qual mencionava “O congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de 

religião ou proibindo o livre exercício desta; ou restringindo a liberdade de palavra ou 

imprensa [...]” (LANER, 2004, p. 29). 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 1789, 

também previa, no artigo 11, a garantia da comunicação de pensamento e ou opinião sem 

restrições. No Brasil, essas normas já estão inclusas na ordem jurídica nacional, “este direito 

compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda índole, sem 

consideração de fronteiras” (LANER, 2004, p. 29). 
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Elucidando tal fato, sabe-se que todos os povos, em todas as épocas, tiveram 

obstáculos à livre manifestação do pensamento. Segundo Pereira (1970), a transgressão do 

código do “não pode”, ou seja, o enfrentamento à censura resultou em prisão e, até mesmo, a 

morte de sumerianos, egípcios, gregos, romanos, hititas, entre outros povos. Foi depois do 

surgimento da pedra fundamental dos Direitos do Homem que o conceito de liberdade de 

expressão do pensamento ganhou força em distintos países do mundo que saiam de regimes 

totalitários, e, como refere Costella (2002, p. 46), “tamanha é a importância dessa liberdade, 

que a constituição brasileira, além de proclamá-la no inciso IV, reforça-a com o banimento, 

no inciso IX, de que qualquer forma de censura ou licença”. 

 Costella (2002) afirma que, sem a liberdade de expressão, não há como cogitar a 

existência de veículos de comunicação eficientes e confiáveis para levar à sociedade as 

informações de que, efetivamente, necessita. Em contrapartida, percebe-se que a liberdade na 

vida social também exige responsabilidade e a mesma dever ser exercida, tanto quanto 

possível, sem gerar prejuízo ou danos para outros. Segundo Costella (2002, p. 47), “as 

liberdades acarretam consequências para quem as exercita” e é baseado nisso que a 

Constituição assegura também, em seus incisos, no que se refere ao direito de resposta, proibir 

o anonimato e ressalvar a intimidade. No que diz respeito aos propósitos desta investigação, 

cabe-nos destacar que a garantia da liberdade de expressão e de participação na esfera política 

é condição basilar para que os princípios da comunicação pública sejam efetivados no âmbito 

do regime democrático.   

Vários estudos identificam alguns elementos que formam, em conjunto, o direito à 

comunicação, tais como a liberdade de expressão, a pluralidade dos meios, a propriedade 

intectual, o respeito à diversidade cultural, a privacidade das comunicações, acesso às 

tecnologias de informação e comunicação e a participação da sociedade civil nas decisões 

sobre esses temas. Esses estudos realçam que o direito à comunicação se configura sob o pilar 

da criação de espaços puramente democráticos, apenas possível na esfera pública 

(INTERVOZES, 2005).  

No debate em questão, os atributos do direito à comunicação se aplicam a temas atuais 

como: a liberdade de expressão, inclusive o direito a criticar as instâncias de poder; a 

liberdade de imprensa e mídia, inclusive para jornalistas realizarem seus trabalhos e 

responsabilidades relacionadas; a diversidade, pluralidade e acesso a mídias e conteúdo, 

assegurando um amplo espectro de visões por parte de todos os setores da sociedade, 

inclusive minorias e grupos marginalizados e a justa representação de todos os grupos, como 

mulheres, minorias e grupos étnicos.  
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2.3 Da comunicação política e governamental à comunicação pública 

  

É do processo comunicativo que resulta o desenvolvimento das pessoas e a atualização 

dos conhecimentos cotidianos, no contexto da liberdade de expressão, sendo também por 

meio da comunicação que os indivíduos partilham as informações de interesse da esfera 

pública, agindo sobre a realidade social. A comunicação, de acordo com Lima (2009), 

constitui o ambiente no qual o homem se forma e é moldado, se estrutura valores, hábitos, 

códigos e consensos em variadas sociedades.  

No Brasil, durante cerca de três décadas de governo ditatorial, a comunicação, no seu 

sentido de interação, troca, partilha e diálogo, fora marginalizada, época na qual os meios de 

comunicação, sob a supervisão do Estado, possuíam especialmente a função de divulgação e 

propaganda, sempre atendendo às ordens e à censura do controle estatal. Durante o período 

militar, a ditadura favoreceu a criação do sistema de comunicação social com objetivo 

governamental, e dentre as ações implantadas na época a criação do Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP)11 tinha como finalidade definir, fiscalizar e controlar as 

informações na imprensa nacional (BRANDÃO, 2009).  

Nesse panorama, não se configura a prática dos valores democráticos, pois o acesso à 

informação e à livre comunicação não se baseia nos princípios que fundamentam a 

democracia, como o de liberdade e igualdade de todos os homens. O regime militar coibia 

esses princípios ao privar os cidadãos ao direito da verdade e da informação, tornando-os 

submissos e até mesmo passivos, aceitando a desmobilização e permitindo uma fraca cultura 

política da sociedade brasileira.  Mielli (2009, p. 9) faz uma interessante análise com relação a 

essa questão, afirmando que: 

 
Exclusão social, analfabetismo e negação de direitos, somados à ausência de 
espaços públicos de comunicação, resultam numa combinação explosiva que 
mina a democracia e molda uma sociedade passível de dominação cultural, 
política e econômica.  

 

A comunicação política ou governamental consta como a comunicação praticada pelo 

governo, tendo sua origem, como vimos, no regime da ditadura. Vale pontuarmos que foi com 

a participação da sociedade civil, na luta por seus direitos, que se questionou a política 

excludente na ditadura do regime militar, possibilitando uma reapropriação do espaço público 
                                                 
11 Na ditadura do governo de Getúlio Vargas, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), por meio de decreto presidencial em 1939 e tinha como objetivo, difundir por meio de técnicas de 
persuasão a manutenção do poder do governo e também as ideologias do Estado Novo (PINHO, 2008). 

�
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e a participação dos cidadãos, modificando a abordagem da comunicação governamental, que, 

segundo Brandão (2009), passou a ser definida como: 

 
A comunicação governamental pode ser entendida como comunicação 
pública, na medida em que ela é instrumento de construção da agenda 
pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o 
engajamento da população nas políticas adotadas, o reconhecimento das 
ações promovidas nos campos políticos, econômico e social, em suma 
provoca o debate público. (BRANDÃO, 2009, p. 15). 

 

Na concepção de Duarte (2009), a comunicação política trata do discurso e ação dos 

governos, com o objetivo de conquistar a opinião pública, e tem a ver com poder político. 

Observa-se que a comunicação governamental tem, dentre as várias preocupações e objetivos, 

prestar contas, ações, projeções, atividades políticas, entre outras, e deseja que seu conteúdo 

seja alcançado pela maior parcela da população. Como afirma Brandão (2009, p. 5), “a 

maioria dos instrumentos utilizados pela comunicação feita pelo Estado ou governo faz parte 

da grande mídia”.  

Lima (2009) faz uma abordagem do papel da comunicação política no sentido de que 

ela favorece, em longo prazo, a construção da realidade através da representação de diferentes 

aspectos da vida humana e, em particular, da política e dos políticos. Percebe-se através da 

comunicação que a política é construída simbolicamente.  

Segundo Duarte apud Brandão (2007), a comunicação política é um dos ramos da 

comunicação pública. Está relacionada diretamente aos processos eleitorais, sendo, portanto, 

aquela praticada por candidatos e partidos políticos e dirigida aos seus eleitores. Seu ponto 

central é o de consultas eleitorais para escolha de representantes. Essas ações são muitas vezes 

características do marketing político, tendo como diferencial o período, pois este se configura 

apenas em períodos eleitorais, já a comunicação política é contínua. Diferente da 

comunicação pública, que deve privilegiar os assuntos de interesse público, na lógica de 

consolidação da democracia, a comunicação política acaba por se focar na pessoa que está no 

governo, numa dinâmica que, segundo Torquato (2002), em sua obra Tratado de 

Comunicação Organizacional e Política, pode ser entendida como “fulanização”, respaldada 

pelos meios de comunicação que priorizam a imagem do político, a partir de estratégias de 

marketing. Na concepção desse autor (TORQUATO, 2002, p. 121), “o fato é notícia, o agente 

é elemento reforçador”. 

Assim, dentre as várias concepções a respeito da comunicação pública, Brandão 

(2009) ressalta a sua vinculação com cinco áreas do conhecimento a comunicação pública 
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identificada na área de comunicação organizacional; com a comunicação científica; com o 

Estado; com a política; e a comunicação pública relacionada com as estratégias de 

comunicação da sociedade civil organizada.  

Quando se trata da comunicação pública na sua relação com a comunicação 

organizacional, sua principal característica, segundo Brandão (2009, p. 1), “é tratar a 

comunicação de forma estratégica e planejada, visando criar relacionamentos com diversos 

públicos e construir uma identidade e uma imagem dessas instituições, sejam elas públicas ou 

privadas”. A autora reforça que a utilização do termo comunicação pública significa que é um 

processo de informação voltado ao interesse dos públicos, ou seja, para o interesse público, da 

sociedade, já que as organizações fazem parte de cenários sociais, culturais, ambientais e, 

portanto, partilham preocupações na esfera pública. Brandão (2009) expõe que, sob esta 

acepção,  

A comunicação pública tem como objetivo primeiro o mercado, visando 
atingir os diversos públicos das corporações com intuito de vender - seja 
uma imagem, seja um produto, seja uma idéia, seja uma fé - e obter lucro 
financeiro, pessoal, status ou poder. (BRANDÃO, 2009, p. 3). 

 

Observa-se que o conceito de comunicação pública está diretamente relacionado com 

a idéia de divulgação institucional. Já a comunicação pública estabelecida com a comunicação 

científica, como pontua Brandão (2009), está relacionado com a produção e a difusão do 

conhecimento científico, cujo objetivo é o desenvolvimento do país e da sua população. Com 

essa finalidade, a comunicação pública, entendida como a comunicação científica, reforça as 

discussões a respeito de assuntos da ciência que influenciam diretamente na vida dos 

indivíduos.  

Por sua vez, a comunicação pública conectada com a comunicação do governo “é a 

que se entende ser de responsabilidade do Estado e do Governo estabelecer um fluxo 

informativo e comunicativo com seus cidadãos” (BRANDÃO, 2009, p. 4). Sobre a 

comunicação pública conducente com a comunicação política, na visão de Brandão (2009), 

relacionam-se com a origem de ambas as ciências, contudo a comunicação e a política são 

irmãs tendo como de partida o surgimento das sociedades organizadas na qual começaram a 

influenciar a vida política das nações, refletindo o conceito de como a sociedade é mediada 

pela comunicação.  Segundo Brandão (2009, p. 6): 

Pode-se entender a comunicação política sob dois ângulos: 1) a utilização de 
instrumentos e técnicas da comunicação para expressão pública de idéias, 
crenças e posicionamentos políticos, tanto dos governos quanto dos partidos. 
2) as disputas perenes entre proprietários de veículos e detentores das 
tecnologias de comunicações e o direito da sociedade de interferir e poder 
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determinar conteúdos e o acesso a esses veículos e tecnológicas em seu 
beneficio. 

 

Para Brandão (2009), a comunicação pública compreendida com a comunicação 

política também está relacionada à responsabilidade do Estado em gerir as questões de 

políticas públicas de comunicação e ainda as discussões em torno do direito da comunicação. 

Logo, a comunicação pública identificada com as estratégias da comunicação da sociedade 

civil organizada favoreceu o aprimoramento do sentido de comunicação política, pois levou 

assuntos polêmicos, que antes eram discutidos em pequenos grupos envolvidos na política, 

para a esfera pública.  

Com relação a esse processo, Brandão (2009, p. 7) afirma que “[...] entende-se a 

prática da comunicação a partir da consciência de que as responsabilidades públicas não são 

exclusivas dos governos, mas de toda a sociedade.” O termo comunicação pública passa a ser 

utilizado como referência da prática da democracia. 

Além das análises sobre a comunicação pública, com base na sistematização proposta 

por Brandão (2009), cabe-nos sublinhar que a comunicação pública, de fato, legitimou-se 

recentemente, em função das pressões por parte dos grupos organizados, a sociedade civil, em 

favor aos direitos dos cidadãos à informação, à expressão e à deliberação. Para Duarte (2009, 

p. 61), “a comunicação pública coloca a centralidade do processo de comunicação no cidadão, 

não apenas por meio da garantia do direito à informação e à expressão, mas também do 

diálogo”.   

O sentido de diálogo ao qual Duarte (2009) se refere tem o significado de interação, do 

modo como todos os envolvidos assumem e participem do processo em níveis iguais de 

importância. A voz da população tem o mesmo valor e peso para falar e ser ouvida na esfera 

pública, buscando compreender e ser compreendida. Método característico do diálogo e do 

relacionamento, primazia da comunicação pública, também pensada como uma comunicação 

de mão dupla, viabilizada por instrumentos e canais que permitem a troca de ideias e 

informações que estimulam o exercício da cidadania e potencializam mudanças em benefício 

da coletividade. 

 

2.4 Direito à comunicação e exercício da cidadania 

 

O processo de redemocratização do Brasil na década de 80 do último século 

possibilitou avanços imprescindíveis em direção ao aprofundamento da democracia, 



41 

 

colocando na ordem governamental a exigência pela democracia participativa, na qual a 

cidadania é o núcleo da constituição.   

A democracia deveria significar a efetiva participação do cidadão nas 
decisões e destinos do Estado, seja através da formação das instituições 
representativas, seja através do controle da atividade estatal. O cidadão é o 
verdadeiro titular do poder, mesmo que este seja exercido através de 
representantes eleitos. Os representantes deveriam se submeter à vontade 
popular, bem como submeter-se à fiscalização de sua atividade. A 
democracia deve ser uma forma de viver em sociedade e não somente um 
sistema de governo. (LANER, 2004, p. 16). 

 

Observa-se a necessidade de criar mecanismos capazes de promover, ensinar e gerir a 

participação da sociedade no processo da comunicação pública. Neste sentido, a ciência e a 

atividade de Relações Públicas emergem como área de inconteste relevância, já que pode 

contribuir e atuar interativamente, estabelecendo canais de comunicação de via de mão dupla 

(GRUNIG, 2009), beneficiando as instâncias públicas e a própria sociedade.  

No âmbito da comunicação pública, as Relações Públicas devem assumir sua função 

estratégica, que, segundo Simões (1995, p. 87), significa que, “para existir bom nível 

funcional de Relações Públicas, deve existir, entre a organização e seus públicos, um sistema 

que permita a fluência de informações nos dois sentidos, tanto de ida como de volta”.  

Este fluxo bidirecional das informações nos leva ao princípio do diálogo, portanto, 

para que haja uma conduta de relacionamento entre os diversos públicos, é necessário realizar 

o processo do entendimento por meio do diálogo, que, segundo a ótica de Cortina (2005), a 

comunicação caracterizada como diálogo “é um valor assentado na tradição ocidental, e não 

só desde Sócrates, mas também desde as origens bíblicas, em que a palavra adquire força 

inusitada” (CORTINA, 2005, p. 194). Conceito legitimador da “palavra” como instrumento 

fundamental para o estabelecimento do diálogo e da interação.  

Segundo a autora, uma palavra pronunciada nos antigos tempos não era somente um 

dizer, significava ação, que comprometia quem a realizava e também quem a aceitava. A 

palavra deve expressar aquilo em que se acredita e o emissor deve ser responsável pelo que se 

fala. É a palavra que influência as informações tanto de ida quanto de volta, gerando a ação e 

a reação e consequentemente o diálogo. A construção de canais de diálogo por parte das 

organizações públicas e privadas demonstra o princípio do relacionamento. Para Cortina 

(2005, p. 195): 

O diálogo é, então, um caminho que compromete totalmente a pessoa de 
todos os que o empreendem porque enquanto se introduzem nele, deixam de 
ser meros espectadores, para se converter em protagonistas de uma tarefa 
compartilhada, que bifurca em dois ramais: a busca compartilhada do 
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verdadeiro e do justo, e a resolução justa dos conflitos que vão surgir ao 
longo da vida. 
 

O diálogo caracteriza reforçador da verdadeira cidadania. A permissão do diálogo 

favorece a troca de informações e comunicação, conduzindo de modo contínuo e 

desimpedido, a palavra dos públicos para junto do poder de decisão e deste para os públicos. 

Não basta que a comunicação pública exista, ela deve ser compreendida e acessível. Laner 

(2004, p. 25) afirma que: 

A democratização dos meios de comunicação é, antes de tudo, uma questão 
de cidadania e justiça social, que integra o direito da pessoa à informação e à 
comunicação. É fundamental para a cidadania que a sociedade esteja 
devidamente informada para participar na tomada de decisão dos assuntos 
públicos. 

 

Essa afirmação nos leva a perceber que a comunicação pública deve estar a serviço do 

interesse público, ela deve ser entendida como uma portadora do interesse coletivo, de 

questões públicas. Dada a sua importância à cidadania é fundamental que o poder público se 

mobilize no sentido de aperfeiçoar o acesso à comunicação pela sociedade, promovendo 

assim a própria cidadania. Dentre as questões relativas ao acesso à comunicação pública, 

Peruzzo (2004) discute a participação popular como estratégia para a ampliação dos direitos 

de cidadania.  

   
A comunicação é mais que meios e mensagens, pois se realiza como parte de 
uma dinâmica de organização e mobilização social; está imbuída de uma 
proposta de transformação social e, ao mesmo tempo, de construção de uma 
sociedade mais justa; abre a possibilidade para a participação ativa do 
cidadão comum como protagonista do processo. (PERUZZO, 2004, p. 50). 

 

A comunicação pública é o processo de comunicação indispensável á democracia, 

como maneira de garantir a liberdade e a autonomia da sociedade, tendo como fundamentos 

centrais a diversidade e a diferença. A comunicação pública só acontece se for compreendida 

nos seus aspectos plurais. Zemór (2009) identifica a comunicação pública como uma 

modalidade informal, visando obter legitimidade de interesse público. Para o autor, no campo 

da comunicação, um dos principais diferenciais que se deve destacar no setor público é a 

primazia do relacionamento com o cidadão.  Zémor (2009) destaca que o cidadão é um 

receptor ambíguo, ao mesmo tempo em que ele é usuário do serviço público, é eleitor de seus 

dirigentes e o contribuinte de seu orçamento.  
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Sob essa ótica, o cidadão é o próprio poder, e assim deve ser respeitado e tratado não 

como mero consumidor, cliente do serviço público, e sim como um verdadeiro cidadão, com 

direito a voz e voto, pois é corresponsável pela eficiência e legitimidade da gestão pública.  

Essa característica evidencia, uma vez mais, nossas raízes como animal político e 

social. Filho (2010) apresenta na sua obra Argumentação: a ferramenta do filosofar uma 

análise do que Aristóteles nos afirma em relação ao homem como um animal político. Para 

Filho (2010, p. 51), o termo político apresentado por Aristóteles se refere aos “seres que 

dependem de seu grupo para sobreviver e tem uma percepção comum das noções morais”, 

inclusive porque “somente os homens entre os animais são dotados da fala”. Presume-se, 

então, que a busca pelo bem-estar comum e pelo exercício da cidadania caracteriza um 

aspecto da comunicação, precisamente do gerenciamento da comunicação e dos 

relacionamentos. Teoria simples, mas que é baseada na hipótese de que nenhum indivíduo e 

nenhuma sociedade podem escapar à comunicação e uma depende da outra. 

Por estarem inseridas no contexto de relacionamento com públicos, as organizações de 

variados âmbitos devem estar atentas aos movimentos do meio ambiente e às exigências 

sociais e a área que melhor executa tais objetivos são as Relações Públicas, que segundo 

Simões (1995, p. 20), “representam no corpo organizacional um processo de interação, um 

subsistema que operacionaliza este processo”. Melo (1986) aponta que:  

 
Um povo que não tem experiência de participação, de intervenção na coisa 
pública, de exercitação da sua capacidade de influir nas decisões nacionais, é 
um povo condenado a marginalização social e política, a permanecer mudo, 
silencioso, apático. (MELO, 1986, p. 65). 

 
Caracterizando um povo que não participa como um povo que não tem voz e nem 

ouvidos, pois os mesmos não conseguem entender a mensagem dos poderes públicos e com 

isso são facilmente manipulados, surgindo assim os atos administrativos do poder contrários 

ao interesse público.  

Classificam-se dois direitos que devem ser de interesse de todos: o direito à educação 

e o direito à informação. Ambos andam de mãos dadas e se configuram como barreiras a 

serem transpostas. As contribuições do homem, cujo seus direitos à educação e à informação 

são respeitados, resultam no protagonista social capaz de compartilhar o conhecimento, 

distribuído-a racionalmente forma e mobiliza mais agentes a fim de buscar soluções melhores 

aos interesses comuns e específicos da comunidade no qual ele atua, exercendo sua verdadeira 

cidadania. 
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É comum a queixa de cidadãos quanto à falta de informações sobre temas de interesse 

de todos, é também comum a queixa por parte dos governantes quanto à falta de comunicação 

a respeito de suas iniciativas, comenta Camargos (2004, p. 152). 

 
Ouvir as expressões faltou comunicação e estamos perdendo a batalha da 
comunicação faz parte do cotidiano de qualquer profissional que tem sob sua 
responsabilidade cuidar da divulgação do que acontece no âmbito de 
governos nos três níveis – municipal, estadual, federal. 

 

Dentre as formas de se melhorar a comunicação entre cidadãos e governantes, discuti-

se a possibilidade de acesso a ela e também fortalecer as múltiplas formas de interlocução. 

Em um dos aspectos apresentados na Conferência Mundial sobre a sociedade da informação, 

Peruzzo (2004, p. 60), citando Hamelink (2002), explica: 

[...] d. Direitos coletivos: direito de acesso das comunidades à Comunicação 
pública; direito ao desenvolvimento das infra-estruturas de comunicação, á 
consecução de recursos adequados, a distribuição do conhecimento e 
habilidades, a igualdade de oportunidades econômicas e a correção das 
desigualdades; direito ao reconhecimento de que os recursos do 
conhecimento são um bem de propriedade coletiva; direito a proteção desses 
recursos de sua apropriação privada por parte das indústrias de 
conhecimento. 
e. Direitos de participação: direito de adquirir as capacidades necessárias 
para participar plenamente da comunicação pública; direito das pessoas a 
participar na tomada de decisões públicas sobre o provimento de informação, 
a produção de cultura e a aplicação de conhecimento; direito das pessoas a 
participar na tomada de decisões públicas envolvidas na seleção, 
desenvolvimento e aplicação de tecnológicas de comunicação.  

 

Compreende-se, a partir dessa acepção, que o processo comunicativo deve ater-se à 

preocupação de criar novos canais de comunicação e integração para que a prática de 

participação na democracia seja efetivamente verdadeira.  

 

 

2.5 Mecanismos de democracia direta: canais de participação e diálogo  

 

Até o final dos anos 1980, a atividade de gestão pública era vista como domínio do 

universo do poder federal e legislativo. Com a criação da Constituição Federal de 1988 e 

também de decorrentes transformações no mundo como a evolução tecnológica da informação 

e o apogeu de movimentos sociais e culturais, caminhos para a participação popular na esfera 

pública foram abertos. O termo democracia participativa, bem como os conceitos formulados 

são relativamente recentes, pois foram cunhados no século XX, tendo surgido principalmente 
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pelo desgaste da democracia representativa, embora as suas raízes remontem ao conceito de 

democracia direta clássica, praticada na Grécia antiga (BONAVIDES, 2001). 

Esta democracia participativa se consolida na medida em que os cidadãos utilizam 

todas as possibilidades participativas expressas na legislação e através delas ampliam ainda 

mais o dever dos governantes em ouvir a sociedade e prestar contas de suas gestões. A 

democracia participativa brasileira, garantida pelo principio da participação popular, prevê 

variadas formas de atuação do cidadão na condução política e administrativa do Estado. 

Diante deste novo contexto, existe a necessidade de rever o processo constitucional praticada 

pelos poderes públicos em geral, com as diversas instâncias da sociedade.  

Brandão (2009) afirma que a comunicação governamental pode ser entendida como 

comunicação pública quando ela refere-se à agenda pública e direciona seus trabalhos para 

prestação de contas. Porém, ainda segundo a mesma autora, no tocante às formas de 

participação popular da gestão pública dentre as reivindicações mais recentes encontra-se o 

direito ao acesso e o uso de novas tecnologias de comunicação, conforme será visto no 

próximo capítulo. 

Esta perspectiva reconhece a dimensão do direito à participação e ao acesso à 

Comunicação Pública, como fonte importante do processo democrático e social, pois no 

contexto informacional e educacional ela é geradora de conhecimento e por conseqüência 

multiplicadora de cidadãos atuantes. 

O processo de mudança social em curso fez gerar novas demandas por parte da 

sociedade em relação às suas práticas e formas de participação na política. Dentre essas 

mudanças Brandão (2009, p. 5) ressalta: 

 
É o caso das ouvidorias, dos 0800, dos call centers, dos conselhos, das 
audiências públicas. São formas novíssimas de manifestação sobre os quais 
ainda não é possível fazer uma analise criteriosa. No entanto, aparecem no 
cenário político brasileiro (e de outros países) como uma promessa de 
participação mais ativa e consciente dos cidadãos.  

 

Como já apresentado no primeiro capítulo, “a participação política é um direito 

fundamental de todos os indivíduos” (DALLARI, 1999, p. 26) e, em um sentido mais amplo, 

participar significa intervir em um processo decisório qualquer. Cabe neste contexto fazer 

uma introdução sobre a tipologia dos mecanismos de participação popular na administração 

pública, que se faz necessária para as novas tendências e formas de atuação na participação 

cidadã na democracia. 
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Segundo o jurista Paulo Modesto (2002), a tipologia da participação popular na 

administração pública se apresenta sob formas diversificadas que são classificadas em: 

a) participação orgânica: inserção dos cidadãos, enquanto tais (não como 

funcionários ou políticos), em órgãos da estrutura do poder Público; ex. as corporações 

públicas; administração não corporativa; técnicas de representação de interesses e técnica de 

colaboração de especialistas. 

b) participação funcional: atuação cidadã fora do aparato administrativo, mas em 

atividades materialmente públicas, com o auxílio ou concordância da Administração; ex. 

consultas públicas; denúncias; exercício de ações populares; petições e propostas; 

c) participação cooperativa: atuação do cidadão como sujeito privado, sem exercer 

função materialmente pública, mas em atividades de interesse geral, com apoio do Poder 

Público. Ex. atividades de entidades de utilidade pública, entre outras. 

Por outro lado, Modesto (2002) citando Pietro (1993) sugere outro conceito mais 

didático sobre as tipológicas de participação popular na administração pública. Segundo a 

autora são duas as formas: 

 
a) participação direta: a realizada sem a presença de intermediários eleitos; 
exemplifica com o direito de ser ouvido e a enquête (consulta à opinião 
pública sobre assunto de interesse geral); 
 b) participação indireta: a realizada através de intermediários, eleitos ou 
indicados; exemplifica com a participação popular em órgão de consulta, a 
participação popular em órgão de decisão, a participação por meio do 
ombudsman e a participação por via do Poder Judiciário. (PIETRO, 1993, 
p. 134). 

 
E seguindo essas tipologias apresentadas pode-se classificar e conceituar os diversos 

mecanismos de atuação na participação popular na administração pública. São vários os 

instrumentos processuais de participação legitimados, hoje empregados na administração 

pública, com maior ou menor grau de autenticidade e integração social.  

Dentre os instrumentos que podem servir à participação popular, à expressão política 

da coletividade, mesmo quando sejam desencadeados por indivíduos singulares é 

apresentado por Modesto (2002) como mecanismos procedimentais que se encontram 

fundamentado na constituição direta, fazem parte: audiência pública, colegiados públicos, 

assessoria externa, denúncia pública, colaboração executiva, fiscalização orgânica, consulta 

pública, participação ou "controle social" mediante ações judiciais, e a ouvidoria. 

 

�Audiências Públicas 
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Dentre os mecanismos de interação e participação popular encontra-se a audiência 

pública e se trata de uma sessão de discussão, aberta ao público, sobre tema ainda passível de 

decisão. Segundo Duarte (2008) a audiência pública significa participação pública na 

formação da vontade decisória. E ainda, segundo o mesmo autor que define: 

 
A audiência pública é um instituto de participação administrativa aberto a 
indivíduos e a grupos sociais determinados, visando à legitimação da ação 
administrativa, formalmente disciplinado em lei, pelo qual se exerce o 
direito de expor tendências, preferências e opções que possam conduzir o 
poder público a uma decisão de maior aceitação consensual. (DUARTE, 
2008 apud OLIVEIRA, 1998, p.5). 

 

A audiência pública deve ser percebida como instrumento destinado a prática da 

transparência na atividade da administração pública em prol dos interesses coletivos. É um 

processo de participação aberto à população, a ser consultada sobre assunto de seu interesse e 

que participando ativamente da condução dos assuntos públicos, venha a compartilhar da 

administração local com os agentes públicos. Constitui-se em instrumento de legitimação das 

decisões, através de um processo democrático, onde constantemente a comunidade teria o 

direito de se manifestar sobre a melhor forma de administração da coisa pública e poderia 

controlar as ações dos governantes através de prestações de contas.  

Em seu artigo, Lara Vanessa Millon (2010) comenta a ótica de Mencio (2007) sobre o 

conceito de audiência pública. Para esta autora esse mecanismo se trata de: “um evento, mais 

precisamente uma sessão de discussão aberta ao povo, sendo assim um útil instrumento de 

informação esclarecimento e participação dos membros da sociedade local no contexto 

político” (MILLON, p. 66). Esta modalidade participativa possibilita ao cidadão a obtenção 

de informações e conhecimento das ações da administração pública, bem como a 

possibilidade de avaliar a conveniência, a oportunidade e a intensidade de suas ações, na 

medida em que estará administrando de forma compartilhada. É na verdade uma forma de 

efetivação dos princípios do Estado democrático e de direito, pois o cidadão ao interagir com 

a administração estará exercitando o poder que lhe é inerente segundo a constituição. 

 

�Colegiados Públicos 

Os colegiados públicos são aqueles em que há representações diversas e as decisões 

são tomadas em grupo, com o aproveitamento de experiências diferenciadas. São conhecidos 

pelos nomes de Conselhos, Comitês, Juntas, Câmaras, Colégios, Comissões, Equipes, Grupos 

de Trabalho, além de outros.  Segundo Modesto (2002) seus representantes podem ter origem 
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no reconhecimento a cidadãos, ou a entidades representativas, no direito de integrar órgão de 

consulta ou de deliberação colegial no Poder Público.  

Os mecanismos que permitem a participação popular expressos na Constituição 

Federal abrem a possibilidade de que os interesses corporativos e eleitoreiros sejam barrados 

nos debates, fazendo prevalecer o interesse público. É nesse caminho que os Conselhos de 

gestão participativa popular devem atuar e vir a ser uma garantia da participação da sociedade 

nos processos decisórios na definição das políticas públicas para o desenvolvimento social. 

Os colegiados públicos para Di Pietro (2000, p. 304) são: 

 
Formados por uma coletividade de pessoas físicas ordenadas 
horizontalmente, ou seja, com base em uma relação de coligação e ou 
coordenação, e não uma relação de hierarquia; são pessoas situadas no 
mesmo plano e que devem atuar coletivamente em vez de individualmente, 
concorrendo à vontade de todas elas ou da maioria para a formação da 
vontade do órgão. 

  

Os mecanismos de participação popular na governança pública se baseiam no 

engajamento da sociedade civil organizada e�ou entidades representativas no processo 

decisório e devendo ser tratadas como um recurso produtivo central. Isso porque segundo 

Gohn (2003, p. 35), “A participação dos cidadãos promove informações e diagnósticos sobre 

problemas públicos, gerando conhecimentos e subsídios a elaboração de estratégias e soluções 

para resolução de problemas e conflitos envolvidos.”. 

O que caracteriza o princípio básico que resultou em viver em sociedade apresentado 

por Aristóteles, a comunicação, a troca de informações, as assembleias para resolução de 

problemas, assunto este discutido na formação do Estado.  

 

�Consulta Pública 

Para Cardoso (2010) a consulta pública constitui mecanismo de participação cidadã e 

representa um instrumento poderoso de inclusão social, pois exerce pressão e faz valer 

anseios e necessidades da sociedade. “O poder que emana da base da pirâmide social rompe 

com os poderes constituídos e faz valer a vontade popular” (CARDOSO, 2010, p. 12). 

A participação cidadã no Brasil, segundo Di Pietro (2000), no formato de consultas 

populares é baseada e referendada na Constituição Federal de 1998 que diz: “Art. 14. A 

soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 

popular”. (CF/1988), Art. 14, 1º, 2º e 3º).  
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A consulta pública não é prevista, nessa lei, como obrigatória para a 
Administração Pública, mas como faculdade a ser exercida, mediante 
despacho motivado, quando a matéria do processo envolver assunto de 
interesse geral e desde que não cause prejuízo à parte interessada. A consulta 
é divulgada por meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas 
possam examinar os autos, fixado-se prazo para oferecimento de alegações 
escritas ( 3º do art. 31); pelo 2º do mesmo dispositivo, o comparecimento à 
consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, 
mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que 
poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. (DI 
PIETRO, 2000, p. 370). 

 
Esse tipo de participação é caracterizado por alguns autores como mecanismo de 

democracia direta (plebiscitos e referendos), pois permitem aos cidadãos decidir diretamente 

sobre algum tema relevante, seja ele de cunho legislativo, administrativo ou constitucional. Di 

Pietro (2000) comenta que o conceito e princípio da participação popular na gestão e no 

controle da administração pública são naturalmente ligados ao conceito de Estado 

Democrático, confirmando que: 

[...] referido no Preâmbulo da Constituição de 1988, proclamado em seu 
artigo 1º e reafirmado no parágrafo único, com a regra de que “todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”; além disso, decorre 
implicitamente de várias normas consagradoras da participação popular em 
diversos setores da administração pública, em especial na parte referente à 
ordem social. (DI PIETRO, 2000, p. 369) 

 

No Brasil, segundo Alves (2010), em termos gerais a distinção entre plebiscito e 

referendo, definida pela Lei no 9.709/1998, é marcada pela temporalidade e pelos efeitos dos 

mecanismos de democracia direta no processo legislativo. Segundo Alves (2010), se 

caracteriza como um plebiscito quando a consulta a população é feita antes de projetos 

legislativos ou administrativos, já o referendo é feito depois com o intuito de rejeitar ou 

aprovar uma norma já discutida pelo legislativo. 

 

�Ouvidoria Pública 

Duarte (2008) apresenta a definição de ouvidoria conforme o instituto do ombudsman, 

que surgiu com a finalidade de fiscalizar e que ganhou força na década de 80. Passou por 

várias mudanças e hoje é vista como órgão de participação e interação. Duarte comenta que a 

ouvidoria visa: 

 

Estabelecer com o cliente um vínculo íntimo que possibilite conhecer suas 
necessidades e opiniões, para assim, garantir a transparência dos atos 
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públicos e defender os interesses e direitos dos cidadãos. Alguns chegam até 
a citá-la como instrumento de exercício da democracia direta já que exercem 
um papel de eixo entre o cliente e a instituição. Há quem a vê como 
organismo que cuida da imagem da instituição sendo responsável por 
receber, apurar e solucionar os problemas relatados pelos clientes. 
(DUARTE, 2008, p. 40) 

 
Iasbeck (2010) comenta que a essência desse tipo de serviço está apoiada no 

reconhecimento de que todo usuário de serviços públicos ou privados eventualmente fica 

insatisfeito com o serviço recebido e, portanto, podem reclamar e criticar, pedir reparação, 

sugerir novas formas de prestação de serviço e até mesmo elogiar.  

As ouvidorias podem ser consideradas um canal de comunicação entre instituições e 

cidadãos, onde seu principal objetivo é representar o cidadão perante essas instituições, sendo 

elas caracterizadas como públicas ou privadas. Sob esse aspecto a ouvidoria se caracteriza 

como um processo de comunicação, pois, funciona como um setor receptivo, um lugar a ser 

procurado por quem tem a iniciativa da resolução do problema. Iasbeck (2010, p 18) afirma 

que este “acolhe a demanda, trata-a convenientemente segundo critérios éticos, legais, 

regulamentares, técnicos”.  

No sentido do diálogo, Riche (2010) apresenta a ouvidoria como uma proposta de 

relacionamento por trabalhar constantemente com a insatisfação humana e com o 

desconhecimento dos cidadãos sobre os seus direitos e deveres, e a autora cita a ouvidoria 

como articuladora no processo de transformação da cultura da reclamação em uma cultura de 

cooperação e de participação. Para Riche (2010), a ouvidoria: 

 
Deve ser um órgão de natureza mediadora, sem caráter deliberativo, 
executivo ou judicativo, no qual prevaleçam os princípios da equidade, da 
transparência e da autonomia da vontade. O intuito é, também, garantir os 
direitos do cidadão, com base nos princípios constitucionais que regem a 
administração pública. (RICHE, 2010, p. 181). 

 

Como no Brasil, em razão de ser nova sua constituição e ainda em processo de 

constante fortalecimento e formação da democracia. No que se refere ao relacionamento do 

serviço público em atendimento ao cidadão, surge a necessidade de se criar em seus espaços, 

canais que possibilitem uma aproximação maior com os seus usuários, princípio este 

embasado conforme o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

que estabelece a necessidade de participação popular no acompanhamento da gestão pública e 

também na prestação de serviços públicos, o que permite a viabilização do processo de 

controle social e democracia participativa.  
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A ouvidoria procura estabelecer um canal de comunicação que deve ser contínuo 

buscando construir pontes, abrindo novos horizontes, para a reflexão e para o diálogo. 

O capítulo a seguir assumirá o desafio de estabelecer uma conexão e interface da 

comunicação pública e dimensioná-la com as Relações Públicas. Partindo da premissa de que 

as atividades de Relações Públicas constituem mecanismos que melhor viabiliza os processos 

de interação das organizações com a sociedade, veremos a seguir uma proposta da perspectiva 

de que os conceitos definições e até mesmo o planejamento das Relações Públicas, são 

atividades adequadas aos interesses da comunicação pública em vários âmbitos.  
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3 A Dimensão das Relações Públicas: suas funções e aplicações no campo da 

comunicação pública  

 

3.1 Relações Públicas: conceitos, princípios e importância 

 

As Relações Públicas ganharam importância no Brasil nos meados da década de 80 do 

século XX, mas estiveram vinculadas ao governo da ditadura. No Brasil, a empresa Light, 

responsável pela iluminação pública e transporte de São Paulo, cria, em 1914, o primeiro 

departamento de Relações Públicas. Fernandes (2011), comentando Breguéz (2010), diz que 

esse setor foi criado devido à necessidade de um departamento especializado e capacitado 

para cuidar dos relacionamentos da empresa com os públicos. Esse departamento cuidava dos 

relacionamentos com a imprensa, com o poder público e com a gestão de passes escolares. 

Observa-se a importância e a responsabilidade desta atividade que promove e gerencia a 

comunicação e a imagem não só de um setor, mas de uma organização inteira, com os seus 

variados públicos. Contexto este que nos permite frisar que os fundamentos que nortearam o 

surgimento da profissão de Relações Públicas estão ligados à opinião pública, que, segundo 

Pinho (2008, p. 21):  

Somente numa sociedade democrática, onde a opinião pública assume papel 
preponderante no processo político, haverá a devida importância à atividade 
profissional das Relações Públicas. Necessariamente, numa democracia, há 
que se estabelecer o diálogo, o consenso, a ausculta aos diversos grupos e 
movimentos sociais.  

 

Para Pinho (2008), é importante lembrar que foi justamente o fortalecimento da 

sociedade civil, com suas necessidades de discussão e de mobilizações políticas, que fez abrir 

espaço para a atividade de Relações Públicas. Esse cenário remete aos mesmos princípios do 

surgimento da democracia política, apresentados por Aristóteles, que primam pela discussão, 

pela mobilização dos cidadãos em praça pública, em prol do bem comum, e sendo este o 

princípio da política, consequentemente, a atividade de Relações Públicas tem em sua gênese 

o caráter político. 

Com o passar do tempo, a estruturação e fundamentação teórica em relação a esta 

atividade foi sendo direcionada para o mundo corporativo, mas é sempre bom e necessário 

fazer um retrocesso e capturar as mensagens perdidas durante o processo de evolução 

conceitual. Quanto a este aspecto, Pinho (2008, p. 41) comenta que: 

 
Na verdade, as relações públicas possuem uma natureza e uma função 
política. Foram graças aos embates, choques, oposições e resistências, entre 
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as diferentes classes sociais, que surgiu o despertar de operários, empresários 
e governo para o investimento em políticas e ações de comunicação. Estava, 
assim, firmado um ambiente propício e adequado para o nascimento da 
profissão de relações públicas.  

 

A origem da atividade no Brasil, segundo Pinho (2008), tem conexão direta com a 

administração pública do governo ditador de Getúlio Vargas, citando a criação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que tinha a finalidade de persuadir e 

manipular a opinião pública a favor do governo, para a perpetuação do poder. Tal fato 

marcou, sobremaneira, as Relações Públicas no Brasil, pois seu conceito está atrelado à 

ditadura e não à democracia, como ocorreu no contexto inicial da atividade em outros países, 

a exemplo dos Estados Unidos ou alguns países europeus. Acredita-se que, por esse motivo, 

ocorre esse distanciamento da atividade de Relações Públicas no âmbito dos poderes públicos, 

dando prioridade aos estudos de sua ciência com o foco nas organizações privadas (PINHO, 

2008).  

Foi em 1980, com o processo de transformações econômicas, abertura política e com 

os desdobramentos científicos que as atividades de Relações Públicas ganharam força, 

libertando-se, paulatinamente, de sua vinculação à ideia de persuasão e propaganda. Segundo 

Fernandes (2011), foi neste cenário que os profissionais de Relações Públicas enfrentaram as 

dificuldades em reabilitar a credibilidade da atividade, no âmbito do contexto democrático.  

Conforme aponta Fernandes (2011), a profissão Relações Públicas não foi uma 

simples coadjuvante no processo de desenvolvimento brasileiro. Ela tem uma participação 

significativa na gestão das relações com o poder público, o que possibilitou a consolidação do 

País em um sistema democrático. 

 

3.2 Das funções das Relações Públicas 

 

No decorrer da História, a formação e os conceitos em torno das Relações Públicas 

foram ganhando várias denotações, impulsionando a revisão de paradigmas sobre esta área 

científica e profissional. Na essência das Relações Públicas, deve-se considerar que o 

processo de trocas existente entre indivíduos e organizações flui por vias formais e informais 

e independe de vontades de qualquer dirigente (SIMÕES, 1995). No sentido de conduzir, 

estrategicamente, essa dinâmica, as Relações Públicas despontam como imprescindíveis na 

gestão dos relacionamentos humanos, o que nos permite entender que suas ações apresentam, 

em sua base, fundamentos da teoria política. Significa dizer, fundamentando-nos no 
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pensamento de Simões (2001), que a interação entre organização e sociedade rege-se segundo 

interesses e poderes.   

Para esse autor, a função das Relações Públicas se assemelha a de outros profissionais, 

como o psicólogo, que trabalham com as relações humanas e o resultado destas relações. 

Simões (2001, p. 13) aponta que esta “atividade exige, antes de tudo, um novo estrategista nas 

relações de poder em nível de Micropolítica e, secundariamente, um tarefeiro na execução de 

instrumentos de comunicação”. 

Na profissão de Relações Públicas, o profissional não pode deixar limitar-se apenas 

pelo conceito. Como o campo de atuação do profissional é bastante vasto, as suas funções 

também o são. Cada organização, seja ela pública, privada ou sem fins lucrativos, exige uma 

finalidade ou um trabalho específico dos relações-públicas, de acordo com a sua natureza, sua 

função social, os segmentos de atuação, as responsabilidades, os públicos com os quais 

interage.  

Nesta concepção, pode-se apontar o trabalho de Relações Públicas com o foco na 

educação, em áreas como a educação política, e a chamada educomunicação, termo que 

designa práticas educativas voltadas para a comunicação, que se refere ao processo da 

comunicação com foco na educação, ou seja, a produção de novos agenciamentos coletivos, 

enunciativos e inclusivos, que se multiplicam e repercutem em várias redes e âmbitos, 

produzindo assim a comunicação (SCHAUN, 1986).  

Partindo do princípio de que a área de Relações Públicas tem um vasto campo de 

atuação, observa-se também que os profissionais trabalham junto a outras áreas da 

comunicação, valendo-se de técnicas, instrumentos e estratégias que os permitem 

desempenhar suas funções. Kunsch (2002, p. 100), baseada nos estudos de Grunig (2009), 

apresenta essas funções como sendo: “a função administrativa (teoria interorganizacional), a 

função estratégica (teoria do gerenciamento), a função mediadora (teoria da comunicação) e a 

função política (teoria de conflitos-resoluções)”. 

 

3.2.1 Relações Públicas com função administrativa 

 

Primeiramente, cabe aqui esclarecer o que é a administração nas organizações. 

Segundo Ianhez (1997, p. 155), “a administração das organizações na sua essência é uma 

ampla gama de relações entre as pessoas, o que significa comunicação”, o autor reforça o 

conceito de que uma organização é formada por indivíduos, grupos, setores e pela cúpula 
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administrativa e gerencial. Para a sobrevivência da organização eles precisam se comunicar 

entre si.  

Em uma organização, seja privada, pública ou do terceiro setor, existe um quadro 

variado de setores e subsetores que funcionam como engrenagens que, para funcionar, 

precisam estar em constante comunicação com a engrenagem maior, que é a administração. A 

vinculação entre essas engrenagens tem por base a comunicação, a integração e a 

compreensão em prol de atingir objetivos individuais e coletivos dentro da organização.  

Kunsch (2002), citada por Grunig e Hunt (1984), apresenta uma definição que focaliza 

a função administrativa das Relações Públicas e de suas atividades específicas que visam 

atingir toda a organização, tornando possíveis as articulações com o objetivo de maior 

interação. Para esses autores: 

Relações públicas é a função de gerenciamento que ajuda a estabelecer e 
manter canais mútuos de comunicação, a aceitação e cooperação entre a 
organização seus públicos que envolve a administração de crises ou 
controvérsias; que auxilia a administração a manter-se informada e a 
responder a opinião pública; que define e enfatiza a responsabilidade da 
administração em servir o interesse público; que ajuda a gerência a manter o 
passo com as mudanças e a utilizá-las efetivamente, funcionando como 
sistema que permite antecipar tendências; e utiliza a pesquisa e técnicas 
sadias e éticas de comunicação como suas principais ferramentas. 
(KUNSCH, 2002, p. 100 apud GRUNIG; HUNT, 1984 ).  

 

No conceito apresentado, pode-se inferir que as Relações Públicas, no enfoque 

administrativo, atuam no envolvimento de todos os públicos da organização. Segundo Ianhez 

(1997), as Relações Públicas são a comunicação que ocorre na administração, e ela deve, por 

meio de suas técnicas e processos, buscar a conscientização do papel e da responsabilidade de 

cada um dentro da organização, orientar, apoiar, e assessorar todas as áreas da organização, 

no que se refere à forma mais adequada de conduzir suas relações com o público.   

Sendo assim, as Relações Públicas, na administração, consiste no gerenciamento do 

comportamento da comunicação de uma organização com seus públicos. Neste tocante cabe 

ligar tal ideia ao assunto apresentado anteriormente, que se refere à comunicação no âmbito 

dos poderes públicos. Muitas organizações públicas não tinham a mesma preocupação das 

organizações privadas em estabelecer formas adequadas de interação com seus públicos, hoje, 

com o fortalecimento da opinião pública e o aprofundamento da democracia, algumas 

transformações nesse setor vêm sendo identificadas, no sentido de promover a interação entre 

o Estado e os cidadãos. Exemplo disso são as ouvidorias públicas, que tem no seu quadro de 

atuação os profissionais de Relações Públicas.  
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Reafirmando a gestão da comunicação nas organizações, Grunig (2009, p. 28) 

comenta:  

As relações públicas são a maneira pela qual as organizações comunicam-se 
com seus públicos. Embora boa parte da comunicação por parte da 
organização ocorra ao acaso, as relações públicas utilizam a comunicação de 
forma planejada e coordenada por administradores da área. 

 

Para Grunig (2009), a atividade de Relações Públicas na função administrativa tem na 

sua concepção planejar e executar a comunicação para a organização, e ainda gerir o fluxo de 

mensagens que saem da organização. Grunig (2003) apresenta a função de Relações Públicas 

na administração como fundamento da teoria da comunicação organizacional, segundo a qual 

se identifica o modelo de comunicação assimétrica de mão dupla, que se baseia na interação 

comunicacional dialógica, pois esse modelo propõe a valorização da troca de informações, 

consenso e negociações entre as organizações, seus públicos e entre atores sociais.  

Na visão de Grunig (2003, p. 88) “o diálogo de duas mãos faz com que as Relações 

Públicas sejam inerentemente éticas e que a organização seja mais responsável para com a 

sociedade”. Simões (2001, p. 22) caracteriza a função administrativa das Relações Públicas 

como:  

 

Relações Públicas é uma função administrativa por meio da qual se avaliam 
as atitudes públicas, se identificam as diretrizes e os procedimentos de um 
indivíduo ou de uma organização com interesse público e se executa um 
programa de ação com objetivo de angariar a compreensão e a aceitação 
pública em favor daquele individuo ou daquela organização.  

 

Este conceito aborda o processo de aceitação, influência e compreensão por meio das 

atividades que devem ser exercidas pelas Relações Públicas na administração da organização, 

que para Simões (2001), assim como em outras funções, o não cumprimento adequado das 

práticas de Relações Públicas na função administrativa acarreta na desfuncionalização e a 

organização se defronta com conflitos e crises frequentes. 

 

3.2.2 Relações Públicas com função estratégica 

 

A teoria do gerenciamento ou função estratégica, citada por Kunsch (2002), está 

associada a funções operacionais da atividade, como o planejamento estratégico. Segundo 

Oliveira e Paula (2008), a função de trabalhar com a comunicação no espaço gerencial ao lado 

da alta administração é uma concepção das Relações Públicas, ou seja, a função de gerir a 

comunicação organizacional e auxiliar os processos estratégicos que permitem revitalizar a 
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interação e interlocução com os diversos públicos é de responsabilidade das Relações 

Públicas. 

Grunig (2003, p. 39) comenta que “as organizações são eficazes quando almejam e 

realizam objetivos que são relevantes para seus interesses e os de seus públicos estratégicos”, 

e explica que a atuação dos relações-públicas está inserida no campo da administração 

estratégica, que, por sua vez, tem conceito amplo e difuso. As políticas de Relações Públicas 

contribuem para os administradores no sentido de se relacionar com os públicos estratégicos, 

separados em econômico relacionado ao mercado, ou seja, os consumidores, concorrência, 

fornecedores e credores, social e/ou institucional, públicos que participam do cumprimento da 

missão da organização (empregados, comunidade, acionistas, governo). 

Este desdobramento da administração estratégica permite distinguir melhor a área de 

atuação do Marketing que atua no campo econômico, e das Relações Públicas que atuam no 

campo social e/ou institucional. Para Kunsch (2002, p. 97), quanto à função de gerenciamento 

das práticas de Relações Públicas: “as aplicações devem ser claras em todo o processo de 

planejamento, pois lidam com as incertezas, com tarefas e responsabilidades para a tomada de 

decisões e a implantação dos planos de ações”. Não há efetividade do trabalho sem 

planejamento, isso em qualquer área.  

Já para o professor Farias (2011), o planejamento constitui o elemento essencial das 

Relações Públicas. Planejar significa potencializar resultados.  Esse assunto tornou-se 

valorizado no mundo organizacional, pela preocupação das empresas e organizações em 

querer errar menos, diminuir gastos e obter resultados superiores, e ainda de garantir a 

credibilidade e manutenção de orçamentos.  

Embora haja esse desdobramento na questão acima levantada, observa-se que o 

planejamento estratégico especificado como papel de Relações Públicas na gestão estratégica 

afeta os públicos importantes também do campo econômico, quando diz respeito aos 

consumidores, concorrência, fornecedores e credores, como por exemplo, a transformação de 

uma imagem e má reputação.  

A função estratégica de Relações Públicas está conectada ao sentido de planejar. 

Farias (2011) comenta que o termo estratégia e tática, empregado por várias vezes no mundo 

das guerras, hoje é utilizado no mundo corporativo e tem seu significado atrelado à ideia de 

operações e maneiras hábeis de conduzir negócios, com o objetivo de alcançar resultados 

positivos.  Segundo o autor, “algumas estratégias podem ser mais perceptíveis, mais sensíveis, 

outras se diluem no conceito do planejamento e podem passar despercebidas” (FARIAS, 

2011, p. 52).  
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O planejamento relaciona-se com o atendimento dos objetivos que, para Farias (2011), 

começa com o estabelecimento de quais objetivos devem ser definidos para serem alcançados. 

Para esse efeito, são elaboradas as metas, a quantidade de objetivos, recursos que serão 

disponibilizados (humanos, físicos, financeiros e materiais).  

Kunsch (2006) comenta que, ao exercer a função estratégica, as Relações Públicas 

desejam ajudar as organizações a se posicionarem perante a sociedade e explicitar qual é a 

razão de ser da organização. Mas, ainda dentro desta função cabem “as Relações Públicas 

auxiliar a alta direção a fazer a leitura de cenários e das ameaças e das oportunidades 

presentes na dinâmica do ambiente global, avaliando a cultura organizacional, e pensar 

estrategicamente as ações comunicativas” (KUNSCH, 2002, p. 37). 

E, além destas dinâmicas, cabe à área gerir relacionamentos com os públicos de 

interesse, para que haja uma estrutura de cooperação, trocas e contribuições informacionais e 

mensagens que podem se tornar mensagens positivas para aquele determinado público, que 

consequentemente resultando, segundo Grunig (2009, p. 79), em “relacionamento 

reputacional”. Esse pensamento estratégico destaca a premissa da função mediadora, que 

também estabelece relacionamentos e visa à negociação e resolução de conflitos. 

 

3.2.3 Relações Públicas com função mediadora ou teoria da comunicação 

 

Partindo do ponto do relacionamento apresentado por Grunig (2009), a mediação, no 

contexto da comunicação, consiste em uma das funções que complementam a função 

estratégica. A mediação está ligada a essência das Relações Públicas, pois diz respeito ao 

diálogo. Kunsch (2002, p. 105) comenta que a “comunicação é um instrumento vital e 

imprescindível para que as relações públicas possam mediar relacionamentos organizacionais 

com a diversidade de públicos, a opinião pública e a sociedade em geral”. O diálogo é a troca 

ou discussão de ideias, de opiniões, de conceitos, com vistas ao entendimento, mas a 

comunicação em si não se caracteriza como o simples ato de informar.  O cerne da atividade 

de Relações Públicas é o de mediar relações.  

Kunsch (2002) pontua que, no cerne da origem das Relações Públicas, a promoção do 

diálogo, da comunicação de mão dupla, o estímulo ao entendimento mútuo entre organização 

e públicos é a essência desta área e aponta esta característica como exercício de sua função 

mediadora.  
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Ainda nesta questão Kunsch (2002), comenta que o verdadeiro trabalho das Relações 

Públicas é aquele que vai além do simples informar, propicia o diálogo, e só é possível tal 

processo com a comunicação bidirecional12. 

O processo da comunicação bidirecional é o modelo apresentando por Grunig (2009, 

p. 31) nas práticas das Relações Públicas excelentes, que verificou a existência de “quatro 

modelos da prática das relações públicas”: o modelo de agência de imprensa/divulgação 

(programas para obter publicidade favorável para uma organização ou para indivíduos 

mediante o uso da mídia), o modelo de informação pública (disseminação de informação 

verídica para a mídia massiva, assemelha-se à assessoria de imprensa), o modelo assimétrico 

de duas mãos (mensagens para persuadir e induzir os públicos estratégicos a se comportarem 

da forma que a organização deseja) e o modelo simétrico de mão-dupla (utiliza a negociação, 

concessões e o diálogo em si).  

Dentre os modelos mostrados por Grunig (2009), o modelo de comunicação simétrica 

de duas mãos é o que melhor caracteriza as práticas de relações excelentes, pois baseia as 

práticas de Relações Públicas em negociações e concessões, e isso é normalmente mais ético 

do que os demais modelos.  

 

O princípio de simetria significa que os valores e problemas das 
organizações e dos públicos são ambos relevantes. O diálogo de duas mãos 
faz com que as relações públicas sejam inerentemente éticas e faz com que a 
organização seja mais responsável para com a sociedade. (GRUNIG, 2009, 
p. 88). 

 

Grunig (2009) comenta a questão do modelo simétrico e sua relação com a 

responsabilidade pública, enfatizando que a interpenetração de organizações e públicos exige 

das organizações que elas sejam responsáveis por esses públicos, assumindo as consequências 

que exercem sobre seus públicos.  

Assim as organizações públicas deveriam seguir as mesmas diretrizes e tentar praticar 

o modelo simetria de duas mãos, pois o que se exige do poder público, em termos genéricos, é 

a capacidade de os mesmos serem responsáveis pelos seus públicos, priorizando o diálogo, 

relacionamento, negociações, concessões e, acrescento aqui até, a educação política, para 

aprimorar o senso critico e não serem induzidos como muitas organizações desejam. 

                                                 
12 Lembrando do clássico modelo de comunicação emissor – receptor, na comunicação bidirecional o 

modelo se torna de via dupla, ou seja, emissor-receptor e receptor – emissor, assim há o vai e volta da 
mensagem. Neste modelo a percepção e a resposta são mais confiáveis, pois a reação que se senti vem direto do 
público, não há interferências. (PINHO, 1990) 
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3.2.4 Relações Públicas com função política ou conflitos-resoluções 

 

A ótica trabalhada pelo estudioso Roberto Porto Simões (1995) é a de que as Relações 

Públicas têm como objeto de estudo os conflitos entre públicos e organizações. Parece 

simples a discussão em torno deste tema, mas esse é o paradoxo do princípio da política na 

polis,: viver em organização (comunidade) e resolver problemas em prol do bem comum. A 

práxis humana é o social, o que faz mais sentido ainda a frase de Aristóteles de que “o homem 

é um animal político”. 

Do ponto de vista das organizações, Simões (1995) apresenta a função política das 

Relações Públicas relacionando-a ao poder. Destaca as Relações Públicas como ciência que 

explica, prevê e controla o poder nas organizações. Já como atividade ela trabalha o 

operacional e as práticas de comunicação da organização com os seus públicos. Segundo ele 

no processo social organização-público pressupõe a existência de um subsistema regimental 

que formaliza e orienta as atividades das organizações. 

Simões (1995, p. 46) apresenta esse subsistema como político, pois se trata do poder 

decisório da organização, e comenta: “Por conter aspectos de decisão, de relação de poder, de 

comunicação, qualifico-a de política”. Esse poder quando bem exercido é legitimado e 

deslegitimado quando contrário aos interesses públicos.  

Kunsch, em seu livro Planejamento de Relações Públicas na comunicação integrada de 

1986, apresenta as Relações Públicas com características que envolvem formas 

administrativas de agir, levando em conta as reações dos públicos e da opinião pública, e 

como sua função a administração de questões controversas ao facilitar o diálogo entre as áreas 

envolvidas e, por meio da ação conjugada encontram soluções para problemas surgidos, 

baseados no instrumento da comunicação.  

Sob esse aspecto conclui-se que a função política das Relações Públicas está presente 

tanto na resolução de conflitos quanto no gerenciamento de crises, já que a atividade de 

Relações Públicas é responsável por gerir as estratégias de comunicação e ações que resultem 

na solução desses conflitos.  

Kunsch (2002, p. 109) ainda define: 

Para o desempenho da função política de Relações Públicas, é fundamental 
compreender como se processam as relações de poder no interior das 
organizações e sua influencia nas relações com o ambiente externo. As 
organizações são interdependentes e estão sujeitas as forças do controle 
externo. 
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Esse processo constitui a teoria relações publicas de excelência apontada por Grunig 

(2009) e esta contribui para a gestão estratégica ao examinar cuidadosamente o ambiente para 

identificar os públicos atingidos pelas consequências das decisões ou quem poderia 

influenciá-las. Essa contribuição permite estabelecer relacionamento, comunicação, trazendo 

as opiniões dos públicos para a gestão estratégica.  

Para Grunig (2009) as Relações Públicas excelentes são eficazes, pois tem a 

capacidade de gerenciar questões emergentes e comunicação nas crises. Isso por meio da 

observação do ambiente e da pesquisa. Para este autor, o monitoramento dos públicos ligados 

ou afetados pela organização possibilita a identificação de questões emergentes.  

Como consequência destas ações Grunig (2009) comenta que a comunicação simétrica 

de duas vias produz melhores relacionamentos de longo prazo, por serem conduzidos de 

forma ética do que outros modelos, pois produz efeitos que equilibram os interesses de 

organizações e públicos na sociedade.  

Simões (2001, p. 55) neste sentido aponta para a ideia de que “toda relação social é, 

também, política”. Podemos entender neste caso que a política é permeada por todo conteúdo 

resultante dessas relações como conflitos, escolhas, decisões. Em suma o diálogo é a própria 

política. E reconhecer o poder do público com o qual se relaciona saber que eles podem 

desenvolver ou destruir uma organização é sinal de respeito e consciência da responsabilidade 

social. Estabelecer o diálogo e o entendimento é forma de cumprir democracia e está 

vinculada as atividades de Relações Públicas, “que antes de tudo só existe e serve em 

sociedades democráticas, em que a negociação e a palavra substituem a força coercitivas” 

(SIMÕES, 2001, p. 96). 

 

3.3 As Relações Públicas na gestão da comunicação pública: as estruturas de 

relacionamento entre o Estado e os cidadãos  

  

França (1997) comenta que a filosofia das Relações Públicas é a de ser intermediador, 

ou seja, administrador dos relacionamentos tanto por parte das organizações quanto os seus 

públicos e nessa abordagem percebe-se que o campo de atuação das Relações Públicas é na 

política de relacionamentos.  

Portanto, a atividade de relações públicas constitui uma estratégia 
fundamental para o sucesso das empresas e o profissional que a conduz deve 
ser também um estrategista da comunicação e do relacionamento. 
(FRANÇA, 1997, p. 9)  
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Evidentemente, o relacionamento ao qual Grunig (2009) se referia é aquela 

apresentada como parte integrante da comunicação simétrica, em que há uma interação maior 

e a reprodução da cultura participativa. E esse fenômeno se entende em todo o processo da 

organização e atinge positivamente o público com qual se relacionam. 

Para as comunicações simétricas Grunig (2009) mostra a importância dos 

relacionamentos que as organizações desenvolvem com públicos, e denominou esse estudo de 

teoria de excelência, que segundo ele é: 

 

A teoria de excelência é uma teoria ampla e geral que se inicia com uma 
premissa geral sobre valor das relações públicas para as organizações e para 
a sociedade, e é utilizada para integrar inúmeras teorias intermediarias ou de 
médio alcance sobre a organização da função de relações públicas, para a 
condução de seus programas e para a compreensão de seu contexto. 
(GRUNIG, 2009, p. 63) 

 

Neste estudo Grunig (2009) comprovou que as Relações Públicas corroboram ser a 

única função gerencial que auxilia a organização a interagir com os públicos de interesse em 

seu ambiente. Façamos um adendo, Grunig (2003) comenta que os públicos com os quais as 

organizações se relacionam tem o grande poder de dar apoio ou se opor aos objetivos da 

organização.  

Os públicos estratégicos são o meio em que se insere a organização. [...] 
Esses mesmos públicos também querem que as organizações almejem 
objetivos que são importantes para si e não necessariamente para a 
organização, como, por exemplo, a segurança no trabalho, produtos seguros, 
menos poluição e uma comunidade sem riscos nem perigos para o cidadão. 
Os públicos possuem interesses específicos e fazem todo o possível para 
influenciar a missão e os objetivos das organizações. (GRUNIG, 2003, p. 
74). 

     

Portanto, é de vital importância criar e manter canais de relacionamentos e diálogo 

com esses públicos, pois na medida em que eles se opõem fornecem informações e subsídios 

para melhorias estratégicas. 

A abordagem da via de mão dupla apresentada por Grunig (2009) refere-se ao 

processo de Relações Públicas como atividade de relacionamento e não de defesa. Sob essa 

ótica o autor comenta que algumas práticas são baseadas em teorias que tendem a defender a 

organização, tanto pela influência na forma pela qual os públicos interpretam a organização, 

quanto ao gerenciamento da reputação, por meio da publicidade, relações com a mídia. Não 

que estes procedimentos estivessem relegados, pois, na visão de Grunig (2009, p. 24) “o uso 

destas táticas refletem uma teoria subjacente”.    
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O paradigma comportamental e de gerenciamento estratégico referido por Grunig 

(2009) revela que as Relações Públicas são tratadas como uma forma de aproximar a 

organização de seu ambiente. Segundo o autor, essa estratégia permite a participação de 

executivos de Relações Públicas no processo de tomada de decisão com o objetivo de 

viabilizar e agilizar o processo de gerenciamento do comportamento da organização, 

definindo Relações Públicas como função de vinculação e não de defesa.  

 

As relações Públicas são vistas como uma atividade de vinculação com os 
stakeholders, e não como um conjunto de atividades para a transmissão de 
mensagens, elaborados para proteger a organização dos seus públicos. 
(GRUNIG, 2009, p. 24) 

 

Oliveira e Paula, citados por Nassar (2008, p. 20), destacam: “o comunicador 

empresarial deixou de ser um fazedor de mídia para participar da formulação das políticas das 

empresas”. 

A perspectiva da via de mão dupla da comunicação nas organizações tem como 

fundamento e origem a necessidade das organizações se relacionarem de forma objetivada e 

organizada com a sociedade, prestação de contas sobre sua atuação e reconhecimento do 

papel e ação dos atores sociais, e para isso é necessário ampliar as interações internas com a 

sociedade e públicos estratégicos. 

Oliveira e Paula (2008) apresentam em seu estudo o modelo de interação 

comunicacional dialógica, defendido na tese de doutorado de L. Oliveira (2002), baseados na 

abordagem da comunicação simétrica de Grunig (2009), sugere a comunicação organizacional 

como um espaço onde se constrói a interlocução entre organização e públicos. Entende-se a 

organização com um dos interlocutores e no espaço comum a todos os atores e stakeholders, a 

troca de visões e experiências, tornando possível a negociação e o entendimento. 

E ainda, segundo as autoras, para transitar no espaço comum deve haver envolvimento 

por parte dos públicos:  

Com a criação do espaço comum, o receptor perde a função passiva de 
receber mensagens e passa a atuar como sujeito do processo. Isso pressupõe 
uma disposição para compartilhar informações, interesses e demandas 
visando à construção de sentido, favorecendo o entendimento do que se 
pretende atingir. (OLIVEIRA; PAULA, 2008, p. 28).   
 

A ideia do modelo de interação comunicativo dialógica de Oliveira (2002) e da 

comunicação simétrica de Grunig (2009) aproxima-se da teoria da ação comunicativa de 

Habermas (PINENT, 2004) comentado no capítulo um, no qual o poder argumentativo 

favorece a participação dos indivíduos (públicos), como sujeitos capazes de falar e agir, que 
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se entendem mutuamente sobre algo, o entendimento e o consenso se resulta por parte da 

troca e da interação que envolve todos os interlocutores.  

Quanto ao paradigma de gerenciamento estratégico que enfatiza a modalidade de 

comunicação de mão dupla de Grunig (2009) permite dar voz aos públicos no processo 

decisório e para facilitar o dialogo entre administração e os públicos, cria o relacionamento 

tanto antes quanto depois da tomada de uma decisão. 

Focando outro cenário, partimos para a questão levantada pela professora Maia José 

da Costa Oliveira (2011), em que ela aborda que o público para as organizações públicas são 

os cidadãos. As instituições, sendo elas públicas, privadas ou do terceiro setor, tendem a 

servir estes públicos ou cidadãos, como a autora sugere, e não o contrário, as teorias 

defendidas até aqui como a simétrica de duas vias de Grunig (2009), e a interação 

comunicacional dialógica de Oliveira (2008) devem ser válidas para as organizações públicas, 

sendo que seus stakeholders são os cidadãos.  

Segundo Oliveira (2011, p. 86) “cada organização assim como cada individuo, tem 

obrigação social de atender ao interesse público”. Premissa que aborta a interlocução entre 

organizações de âmbito público, com os vários interlocutores. Contexto que já foca para a 

comunicação pública como ferramenta do público e ou cidadão na interação e no seu 

relacionamento com poderes públicos capazes de negociar e tornar possível o entendimento 

em prol do bem comum.  

 

3.4 A inclusão dos novos canais e mecanismos de comunicação na gestão 

estratégica de Relações Públicas 

 

No enfoque das interações e a evolução (evoluções) da tecnologia de informação, 

novos mecanismos foram criados para viabilizar os relacionamentos entre uma organização e 

seus públicos com fins de equilibrar interesses. Alguns autores, como Terra (2011), 

apresentam o conceito de comunicação organizacional digital e das Relações Públicas 

digitais, que segundo ela tem como característica mais evidente possibilitar a interação e o 

feedback. 

Segundo a autora, a comunicação digital é a expressão comunicacional oriunda da 

internet ou das plataformas de veiculação as chamadas TIC´s13. No entanto, observa-se que o 

                                                 
13 As TIC´s ou Tecnologias de Informação e Comunicação são entendidas como um conjunto de 

recursos tecnológicos que proporcionam um novo modo de se comunicar e interagir. Tem como principal 
característica a agilidade, a horizontalidade e a possibilidade de manipulação do conteúdo da comunicação e 
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setor privado é a área que mais vem investindo e consequentemente usufruindo dessas 

inovações.  

A comunicação integrada constrói uma mensagem organizacional única por 
meio de diversos instrumentos de comunicação, com suas respectivas 
características, porém com uma mensagem única. Cada veículo de 
comunicação pode oferecer um beneficio singular e, embora no ambiente 
virtual os conteúdos e possibilidades de interação sejam mais amplos, isso 
não significa que deva desintegrar-se das demais mídias. (TERRA, 2011, p. 
266).  

 

Assim, pode-se concluir que a comunicação digital deve estar atrelada à visão global 

da organização, e, por sua vez, inclusa na gestão do planejamento estratégico. Com essa 

implicação, surgem as Relações Públicas digitais que surgem com a premissa de ajudar as 

atividades que se realizam de forma aplicada às tecnologias de comunicação.  

E ainda sobre os novos mecanismos e canais de relacionamento há um modelo que 

vem ganhando força no poder público, como exigência de seus públicos, que são os cidadãos. 

A chamada ciberdemocracia, que segundo Chamusca e Carvalhal (2010, p. 151) “é a 

democracia exercida no contexto das tecnologias informacionais digitais”, assume uma 

cultura colaborativa e participativa, dentro e fora do ambiente virtual.  

Para tanto, os profissionais de Relações Públicas precisam estabelecer um ambiente de 

cooperação, que só é atingido quando são estabelecidos instrumentos da comunicação de 

dupla mão, ou seja, o modelo simétrico de comunicação. 

Os instrumentos de comunicação são os meios utilizados para estabelecer contato 

entre emissor e receptor. Segundo Terra (2011), alguns instrumentos que hoje são utilizados 

pelas organizações são considerados unilaterais, ou seja, beneficiam apenas os interesses da 

alta administração. No entanto, a autora comenta que a internet possibilitou a interação dos 

públicos diretamente com as organizações. A internet e seus aplicativos demonstram-se 

eficazes na comunicação simétrica, pois permite o diálogo e o relacionamento de todos os 

públicos com a organização. 

Terra (2011) comenta que, por seu caráter estratégico, as Relações Públicas 

proporcionam uma relação com os públicos em que é estudada e planejada a comunicação, 

                                                                                                                                                         

informação mediante a digitalização e comunicação em redes. Essa nova dinâmica das relações entre as pessoas 
foi desenhando o que hoje se conhece conceitualmente como a Sociedade da Informação e do Conhecimento 
alicerçada sobre tudo por redes de comunicação telefônica e virtual. Disponível em: 
<http://www.infojovem.org.br/infopedia/tematicas/tics/> acesso em 15 de Outubro de 2011. 

 
�
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com objetivo de adequar a linguagem correta para cada canal, resultando em uma 

comunicação dirigida eficiente. 

Terra (2011, p. 276) destaca a Web como ferramenta de Relações Públicas dentre os 

novos canais e mecanismos de comunicação, afirmando que “A Web maximiza os 

relacionamentos construídos por meio da comunicação aproximativa e pode alcançar novos 

públicos com relacionamentos não presenciais”. A web se segmenta em várias outras 

ferramentas de relacionamentos e a autora sugere os blogs, sites, chats, fóruns de discussão, 

entre outros, que se constituem instrumentos de comunicação virtuais cada vez mais 

eficientes.  

Levando essas considerações para o ponto de vista da comunicação pública no âmbito 

das organizações do poder público, os instrumentos apresentados por Terra (2011) também 

caracterizam importantes ferramentas de comunicação e interação nesta esfera.  

Anteriormente, apresentamos canais de participação na democracia, os mecanismos 

apresentados até então assumiam uma posição de divulgar notícias e informações para o 

público, porém no que fora apresentado até agora vemos a mudança nas formas de 

participação dos públicos nas organizações e dos cidadãos no poder público.  

Considera-se importante neste tópico tocar na abordagem de Wolton (2010), em sua 

obra Informar não é comunicar, que destaca a controvérsia e a valorização que se dá à 

informação e não à comunicação. Segundo Wolton (2010), a informação é mera mensagem. 

Já a comunicação é mais complexa, pois se trata da relação. Para Wolton (2010, p. 12) “na 

comunicação o mais simples tem a ver com as tecnologias e mensagens, enquanto o mais 

complicado tem a ver com os homens e as sociedades”. Wolton e Grunig focam na 

administração das diferenças e priorizam o estabelecimento de relacionamentos, que a partir 

do envolvimento e a participação por meio dos processos dialogais constituem ferramentas 

para atingir o bem coletivo, cidadania e a democracia. 

A abordagem de Relações Públicas assimétricas, na qual Grunig (2009) comenta que 

os profissionais de Relações Públicas buscam pesquisar e ouvir seus públicos, com objetivo 

de melhorar os seus comportamentos e beneficiar a organização, caracterizasse como um 

modelo de informação.   

Segundo Duarte (2009, p. 65) “os instrumentos de diálogos caracterizam-se por 

estabelecer instâncias de interação no âmbito de cooperação, compreensão mútua, acordos, 

encaminhamento na busca de soluções”. Sobre este ponto de participação e diálogo no poder 

público, falamos das ouvidorias que constituem um dos novos mecanismos de comunicação 

excelente. Segundo Iasbeck (2010) a ouvidoria busca estabelecer ser um canal de respostas e 
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soluções para os problemas que chegam, trabalhando com o processo de articular com os dois 

polos do processo comunicativo: o emissor (público, cidadão, cliente, consumidor) e o 

receptor (organização pública ou privada), caracterizando que a ouvidoria constitui ser um 

serviço de comunicação.  

Observa-se a prática da comunicação simétrica que tenta por meio da comunicação de 

duas vias equilibrarem os interesses. A ouvidoria aqui constitui um campo para o 

relacionamento. Entretanto, conforme pontua Kunsch (2002) é indispensável o planejamento 

estratégico de comunicação para que a ouvidoria obtenha seus objetivos na gestão dos 

relacionamentos da organização. Segundo ainda Kunsch (2002, p.103) “é imprescindível 

planejar os processo de inter-relacionamento das organizações com seus públicos, adotando 

estratégias e técnicas apropriadas e utilizando instrumentos adequados para cada segmento de 

público que se quer atingir”.  

Ainda no cenário da revolução da informação, com o surgimento das TIC´s, há o 

surgimento também da incerteza e da aceleração da incompreensão devido ao grande fluxo de 

mensagens, na comunicação.   

Wolton (2010) questiona o triunfo da informação e das tecnologias que acompanham 

esse apogeu com o problema da especulação, a velocidade da circulação das informações, 

conteúdo dessas informações, a ausência de controle, a falta de regulamentação, e o 

esquecimento do interesse global. Para ele, é preciso se preocupar e impedir que a informação 

e a comunicação, se tornem aceleradores de incompreensão. 

Também vale ressaltar o papel das Relações Públicas como negociador, mediador e 

principalmente educador, que por meio de suas técnicas solucionará os mal- entendidos e os 

conflitos resultante desse fluxo aumentado e automático de informação, gerando 

conhecimento e aprendizagem no campo comunicacional, o chamado educomunicação.  

O futuro está na problemática da comunicação, ou seja, das condições de 
aceitação e de negociação pelos receptores das informações oriundas de 
todos os lados. Esse será o desafio essencial. A informação tornou-se 
abundante; a comunicação uma raridade. Produzir informações e a elas ter 
acesso não significa mais comunicar. (WOLTON, 2010, p.16).  

 

A questão levantada por Wolton (2010) pode ser ligada às observações levantadas por 

Peruzzo (2004), Grunig (2009) e, um pouco antes, Andrade (1989). A visão de cada autor tem 

em comum o fato de levar o relacionamento e integração comunicacional com os públicos, 

para a instância da educação. Esse princípio é tocando ora como processo comunicativo 

profissionalizado, no qual há a aplicação de técnicas de comunicação para atingir os objetivos 

e ao mesmo tempo a conquista e capacitação de outros atores, ora é visto como dinâmica que 
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envolve a simetria da comunicação, na qual há uma interação e envolvimento importantes 

para o diálogo e consequentemente gerando conhecimento. E, ainda na visão de Andrade 

(1989), é visto como práticas que conseguem integrar os indivíduos por meio do processo 

educação, assim deixando de ter a mera função de transmissão de informação, partindo do 

ponto de que constroem alianças com seus públicos.   

 

3.5 As Relações Públicas excelentes como ferramentas para a efetividade da 

Comunicação Pública 

 

Durante o processo de construção e estudo deste trabalho observamos a visão de 

vários autores sobre as filosofias das Relações Públicas sob enfoques ou linhas de ações 

diferentes.  No entanto a ótica de Simões (1995) traz um estudo da ciência de Relações 

Públicas como uma ciência política por ter como objeto de estudo as relações de poder.  Para 

Simões (1995, p. 35) essa é a busca da “ótica original do tema de relações públicas, cuja 

essência é a relação de poder entre organização e seus públicos, e cuja aparência é a 

comunicação entre esses dois componentes do sistema social (...)”. 

Chauí (2000) comenta que foram nas sociedades orientais e não as gregas que o poder 

absoluto era exercido como autoridade absoluta da vontade pessoal de um só homem. No 

estudo da política apresentamos conceitos que vão desde o surgimento da polis, as questões 

públicas e a democracia, embasados por grandes cientistas políticos. Concordando com 

Simões (1995) estes estudos analisam a política a partir da perspectiva macro. Mas o embrião 

que certamente originou a causa das questões políticas em face dos relacionamentos sociais 

parte da organização humana na pólis.  

É sabido que Aristóteles (2011) comentou que o homem é um animal político dotado 

de voz, neste caso de palavra, e que por isso consegue se organizar e compreender o que é útil 

e o que é prejudicial e que esse homem sozinho não é nada.  

Isso mostra que as organizações sociais só foram possíveis pelo fato do homem 

conseguir se expressar, se comunicar, se relacionar, dialogar e se integrar com outros. Assim,  

a política enquanto resultado da organização social é o modelo mais adequado de definição da 

política, pois significava a cidade organizada por leis, regras e instituições resultantes dessas 

interações que era a vontade coletiva. 

Nota-se que a comunicação se fazia presente neste processo e era indispensável para o 

cumprimento da democracia. Segundo Simões (1995, p. 42) “a relação é política. O 
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instrumento é a comunicação”. O conflito é algo iminente no sistema organizacional social, 

pois é fruto das interações sociais. 

A comunicação praticada na pólis em análise atual é compatível com o modelo 

sugerido por Grunig (2009) de comunicação simétrica, pois havia relacionamento, discussões, 

debates, negociações, eram levados em conta a opinião de todos os representantes nas 

assembleias das ágoras.  

No que se refere à comunicação pública nos dias atuais podemos dizer que mesmo 

com a exigência dos públicos, ainda são ineficientes os canais de relacionamento dos vários 

âmbitos no qual ela se refere. Conforme apresentamos, a Comunicação Pública ainda busca 

uma definição que abarca sua ampla aplicação. Autor como Salgado (2011) apresenta a 

comunicação pública como um desdobramento que integra a comunicação governamental. 

Para ele a comunicação pública “se refere à troca de informações de utilidade pública, sempre 

por iniciativa dos órgãos e do poder publico, de modo a manter o liame social, que é 

responsabilidade e interesse do Estado�governo”. (SALGADO, 2011, p. 255) 

No entanto a comunicação pública, segundo Oliveira (2004), assume um conceito 

mais amplo, e está relacionada à comunicação de interesse público, que abrange não só a 

comunicação praticada pelo governo, mas também pelas organizações privadas, do terceiro 

setor e da sociedade em geral. É a comunicação praticada na esfera pública, independente dos 

emissores, o que a torna de interesse coletivo e democrático. 

É com essa definição que primamos à ideia de que há a necessidade, de que a 

comunicação pública, sob este enfoque, tenha o profissional de Relações Públicas na gestão 

do planejamento estratégico da comunicação, a fim de trabalhar a comunicação simétrica, 

visando à participação de todos na formulação dos conteúdos que permeiam na esfera pública.   

O objetivo é de que o publico na esfera pública possa participar e relacionar com os 

emissores produtores das mensagens neste caso a comunicação. Conforme apresentamos no 

capítulo 3 se tornam evidente que o papel das Relações Públicas na gestão estratégica e do 

gerenciamento estratégico dos relacionamentos entre os públicos e organizações, apontada por 

Grunig (2009) é ligada a gestão da comunicação pública.  

Essa demanda das Relações Públicas para a efetividade da comunicação pública 

ocorre pelo fato de que, na linha teórica mostrada por Grunig (2009), as Relações Públicas 

desempenham o papel de analista de cenários, e esse caracteriza a ferramenta fundamental 

que permite antever as consequências de diferentes decisões, incertezas e refinar ações no 

presente. E, segundo o autor, essa função colabora com a administração, na análise e no 

planejamento da comunicação interna e externa e ainda na disseminação do verdadeiro 
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propósito da organização. Conceito este válido para as organizações no âmbito do público em 

geral.  

Conforme pontua Riche (2010), reinventar o serviço público ou a gestão pública é 

necessário. Ela comenta que devem ser abolidas algumas práticas como a expressão “isso não 

é comigo”. A questão é que sendo uma organização pública o servidor deve primar para 

garantir o acesso à informação de seus públicos e, por meio deste, acesso a outros direitos.   

A comunicação com credibilidade passou a ser moeda de troca entre organizações 

segundo Ferrari (2009). E, além disso, cada vez mais públicos passaram a assumir um papel 

mais atuante na sociedade, exigindo das organizações mais transparência, responsabilidade, 

diálogo e participação. Práticas inclusas no processo de comunicação simétrica apresentada 

por Grunig (2009) e executada pelas atividades de Relações Públicas, que certamente 

resultará em uma comunicação pública mais democrática, pluralista, pois conforme Duarte 

(2009 p. 70):  

A sua operacionalização demanda necessariamente uma opção política pela 
cidadania e pelo interesse público. Mas exige também a capacidade 
profissional de viabilizar padrões adequados que promovam não apenas a 
divulgação, mas também o acesso à informação e oportunidade de dialogo e 
participação. 

 

Podemos constatar segundo Duarte (2009), os conhecimentos e campo de atuação das 

Relações Públicas permite estabelecer a legitimação do homem como público, cidadão e ou 

ator social. E ainda manter e ampliar seu espaço de interação na sociedade como ser 

consciente e politizado, buscando por meio de suas técnicas equilíbrio entre os objetivos de 

interesse público e das organizações em geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossas vidas são regidas pela condição de que não vivemos sozinhos, somos animais 

racionais e gregários, diferentes de outros animais, que vivem em rebanho e por instinto, 

somos sociais e políticos. Todo ser humano faz parte de uma organização, seja ela, familiar, 

de trabalho, comunidade, etc. 

O motivo dos homens terem se organizado e criado um espaço existencial para a 

vivência coletiva é baseado na sua conservação, ou proteção, como defendem alguns autores 

estudados nesta monografia. O que possibilitou essa agregação de indivíduos diferentes é que 

os homens não se agregam apenas em função do instinto de sobrevivência, mas porque, sendo 

possuidores da razão dialógica, tem intrínsecas vontades e desejos individuais, que são 

expressos, principalmente, pela voz. 

Essa capacidade de exteriorizar os desejos, razões e sentidos é o que diferencia o 

homem dos animais. Fica claro que, para a organização, de forma harmoniosa e equilibrada, 

das vontades diferentes, reunidas em um mesmo espaço existencial, é preciso criar normas e, 

além disso, estruturar canais de comunicação que viabilizem relacionamentos sociais. O 

convívio e as interações de forma equilibrada e que beneficiam o coletivo só foi possível com 

o estabelecimento de regras, surgindo, assim, a política. 

Neste trabalho, abordamos o cenário histórico da formação dos conceitos de Estado, 

democracia, cidadania e política, para refletirmos sobre a gênese embrionária da questão do 

público e da comunicação pública, assim como sobre os fundamentos da ciência de Relações 

Públicas. Verificamos que tanto a comunicação pública, não mais entendida, exclusivamente, 

como comunicação governamental, quanto as Relações Públicas têm em sua essência as 

preocupações com a vida em sociedade e com os princípios da democracia. Ocorre, porém, 

que as Relações Públicas, dadas as suas características e potencialidades, são capazes de 

legitimar os processos e fundamentos da comunicação pública, entendida como a 

possibilidade de diálogo e relacionamentos entre as instituições públicas e os cidadãos. Foram 

essas as reflexões centrais que contribuíram para o entendimento da problemática definida 

neste trabalho, que objetiva avaliar o contributo das Relações Públicas para a efetividade da 

Comunicação Pública.   

Analisando criticamente, observa-se que o problema decorrente na democracia no 

Brasil encontra-se diretamente ligada ao campo da comunicação. Ao explorarmos a temática 

da comunicação pública, percebemos os equívocos ainda gerados em torno do seu conceito. E 
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este estudo estabelece que, partindo do ponto de vista de Oliveira (2004), a comunicação 

pública, de fato, é a comunicação realizada no espaço público e, sendo um processo de 

comunicação, permite a interação, diálogo, discussões, debates, entendimento, envolvimento, 

levando, por fim, ao aprofundamento da democracia, pois permite a participação de todos no 

processo.   

Para a efetividade do processo da comunicação na esfera pública, é necessário 

reconhecer a deficiência de estudos e questionamentos nesta área, pois, como já abordado, 

estudos comunicacionais e de Relações Públicas, em função do contexto de sua formação, 

voltado para o corporativismo capitalista, tiveram maior aprofundamento científico 

direcionado a assuntos mercadológicos.  

A comunicação pública deve assumir um papel mais democrático, com a inserção de 

novos meios de participação na criação da comunicação dialógica, possibilitando a 

consolidação do pluralismo de ideias e o estímulo de cidadãos a se mobilizarem e exigirem 

novas posturas por parte das organizações e do governo em geral. Para tanto, é necessário 

compreender que o gerenciamento da função político-comunicacional é exercício propício 

para os estrategistas dos relacionamentos, os relações-públicas. Mais do que trabalhar com a 

gestão estratégica dos conteúdos e mensagens, os relações-públicas devem buscar ser mais do 

que isso, eles realiza um verdadeiro trabalho de educador, pois trabalham com o elemento 

humano.  

Estes profissionais, ao estabelecer as estratégias de Relações Públicas de excelência, 

consolidam as possibilidades de relacionamento e, consequentemente, uma interação geradora 

de conhecimento que será repassado para outros atores sociais. Essa é a essência da 

comunicação simétrica, que permite integrar e dar lugar e voz na esfera pública a atores 

sociais, que também vão atuar como produtores de informações e conhecimento, tornando-se 

educadores para outros membros e, assim, permitindo o processo democrático da 

comunicação pública, por meio do processo educativo das Relações Públicas. Cândido 

Teobaldo de Souza Andrade, quando lançou a Psicossociologia das relações públicas, em 

1989, já abordava a missão das Relações Públicas como sendo de extrema importância para o 

mundo moderno, um relacionista educador capaz de transformar um monólogo em diálogo, de 

harmonizar as discordâncias e viabilizar as soluções. Características da função de um 

mediador e não um vendedor de imagem. 

Assim, intercruzando temáticas relativas a assuntos ligados à comunicação pública, 

esta investigação buscou destacar a importância das Relações Públicas na gestão estratégica 

da comunicação pública. Esta revisão teórica contempla evidências de que o campo de 
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atuação e as técnicas de Relações Públicas constituem ferramentas eficientes ao cumprir seu 

papel no gerenciamento da comunicação pública, promovendo a participação, diálogo, 

educação política e educação para a comunicação. É este entendimento que caracteriza a 

comunicação pública com um campo, fundamentalmente, democrático. 
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Anexo A– Certificado de Expositora no Intercom Sudeste 2011 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



81 

 

 
B– Certificado de Congressista no Intercom Sudeste 2011 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 
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A Comunicação Pública sob a Ótica das Relações Públicas1 

 
 
RESUMO 

 
No Brasil, até o final da década de 80 do século XX, a atividade geral do poder público 
era exercida pelo governo ditatorial. A criação da Constituição Federal de 1988 
possibilitou, por meio de inúmeros dispositivos (inclusive comunicacionais), a abertura 
de canais para a participação popular e para a mobilização da sociedade civil na esfera 
pública. Atentando-nos a esse processo histórico, o presente estudo tem como objetivo 
destacar que as Relações Públicas, no âmbito da Comunicação Pública, podem 
contribuir para a efetividade dos relacionamentos entre a sociedade e as diversas 
instâncias do poder público, caracterizando-se, em termos comunicacionais e 
educomunicacionais, uma ferramenta estratégica para a construção de uma sociedade 
democrática.  

 

PALAVRAS-CHAVE: cidadania; comunicação pública; democracia; 
educomunicação; relações públicas  

 

Introdução 

O presente trabalho tem por finalidade refletir como as Relações Públicas podem 

contribuir para a criação e manutenção de canais e mecanismos de interlocução entre o 

poder público e os diversos públicos com os quais se relaciona. Neste empenho, 

estruturaremos uma revisão bibliográfica focada, em primeiro momento, em 

considerações e análises a respeito da Comunicação Pública, sob o ponto de vista de 

renomados autores que se debruçam sobre esta temática, e, em seguida, apresentaremos 

a atuação das Relações Públicas como ferramenta responsável pelo resgate e 

fortalecimento da democracia e da cidadania.  

Dentre os objetivos gerais, este artigo busca compreender os princípios genéricos que 

regem o poder público, nas suas múltiplas instâncias, além de perspectivar como as 

Relações Públicas conseguem estruturar, no âmbito da Comunicação Pública, um 

processo de mobilização social cujo foco é a educação política e a participação da 

sociedade. 

 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania do XVI Congresso de Ciências da Comunicação 
na Região Sudeste realizado de 12 a 14 de maio de 2011. 
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A Formação do Estado 

A palavra "Estado" vem do latim “status” e significa estar firme. Esta palavra 

representava a situação ou a idéia de ligação e convivência que moldava e regia a 

sociedade. 

Descrever as características e os elementos que definem o que é o Estado requer esboçar 

um resgate histórico em torno da origem das instituições políticas. O conceito de 

cidades-estado tem origem no livro de Aristóteles ou o livro VI das Histórias de Políbio. 

A pólis (cidade-estado) é representada por Aristóteles como o estudo do sistema político 

existente na época, as relações entre governantes e governados. Este filósofo, no 

exercício de entendimento sobre a pólis e suas configurações, apresenta uma pirâmide 

de três faces, sendo uma a face social, outra, a face jurídica e a última, uma face política 

Bobbio (1995) destaca que: 

Mais do que em seu desenvolvimento histórico, o Estado é estudado 
em si mesmo, em suas estruturas, funções, elementos, constitutivos, 
mecanismos, órgãos etc.; como um sistema complexo considerado em 
si mesmo e nas relações com os demais sistemas contíguos. 
(BOBBIO, 1995, p. 55) 

 
A definição de Estado é bastante diversificada, sendo que, ao longo da história, diversos 

enfoques foram pensados e discutidos. Enquanto alguns teóricos o definem sobre uma 

perspectiva mais administrativa e territorial, outros já o pensam a partir da sua 

finalidade.  

Duarte (2008), citando Soares (1952, p. 71), aponta que o Estado é uma “organização 

social, administrativa e juridicamente coordenada dentro de determinado território. Do 

ponto de vista da organização, a ação administrativa e o território são condições 

específicas do Estado”. De acordo com o Código Civil Brasileiro2, o Estado é definido 

como “a pessoa jurídica de direito público interno, visando regular o interesse estatal e 

social” (artigo 41, I), sendo composto por três elementos importantes: povo, território e 

governo soberano. No dicionário Aurélio (1986), o Estado é caracterizado nos seguintes 

termos:   

Organismo político administrativo que, como nação soberana ou 
divisão territorial, ocupa um território determinado, é dirigido por um 

                                                 
2 Disponível em: < http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/11/2002/10406.htm#PG_L1_T2_CP1> 
acesso em: 15 Março 2011. 
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governo próprio e se constitui pessoa jurídica de direito público 
internacionalmente reconhecido (AURÉLIO, 1986, p.714). 

Para Dalmo de Abreu Dallari3 a essência da existência do Estado está diretamente 

ligada à essência da finalidade do Estado. Logo, ele existe como um elemento 

organizador e unificador, tendo como finalidade proporcionar a defesa, a ordem, o bem-

estar social. Os elementos que compõem e matem a legitimidade do poder do Estado, 

suas características e organização, serão abordados no próximo item. 

Os Poderes do Estado  

Quando se fala de Estado deve-se ter em mente que ele é composto por elementos 

importantes e essenciais, que são o povo, o território e o governo soberano, dessa forma 

deve-se incluir o poder do estado e este apresenta três aspectos importantes que regem a 

conivência dos indivíduos, que são: o fenômeno jurídico, o psicológico e o fenômeno 

histórico. E a esses conjuntos de regras dá-se o nome de poder do Estado (não governo). 

Reescrever. Segundo Carvalho (1999), o conceito de poder do Estado pode ser 

explicitado da seguinte maneira:  

O Poder Político é o que preside, integra e harmoniza todos os grupos 
sociais, possibilitando a convivência entre os membros dos grupos 
sociais, mediante um conjunto de regras que compõe o direito comum 
a todos eles. (CARVALHO, 1999, p.76) 

 

Para Dallari (op. cit.), existem duas classificações relativas ao poder do Estado: a) poder 

do Estado como poder político, incondicionado e preocupado em assegurar sua eficácia 

e sem qualquer limitação; b) Poder do Estado como poder jurídico, nascido do direito e 

exercido exclusivamente para a consecução de fins jurídicos. 

As características apresentadas por Dallari demonstram que a máquina estatal exerce 

suas funções por meio dos poderes do Estado (Executivo, Judiciário e o Legislativo) e 

que são independentes e harmônicos entre si.  

O poder executivo é responsável por executar as leis e administrar no âmbito federal, 

estadual e municipal, de acordo com os interesses públicos, respeitando rigorosamente a 

legislação. 

                                                 
3 Disponível em: www.profpito.com/ead5.doc acesso em: 20 de Março de 2011. 
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O poder executivo no Brasil é desempenhado, no plano federal, pelo presidente da 

República, que, eleito pelo povo, assume funções de chefe de Estado e chefe de 

governo. No âmbito estadual, o poder executivo é exercido pelo governador e, no 

municipal, pelos prefeitos.   

O poder Legislativo tem a incumbência de criar, fiscalizar e votar as leis e atos dos 

demais poderes da União. De acordo com Duarte (2008), o poder legislativo 

É um dos poderes constituídos no Brasil, com a atribuição de fazer as 
leis. A Constituição Brasileira de 1988 define, em seu primeiro artigo, 
que o Brasil é um Estado Democrático de Direito e estabelece, entre 
os seus fundamentos, a soberania e a cidadania. Também determina 
que o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes. 
E no art. 2º define os Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Legislativo 
brasileiro é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, tendo como forma 
organizacional o sistema bicameral. Além de elaborar leis, a Câmara e 
o Senado também fiscalizam os atos do Poder Executivo.  
(DUARTE, 2008, p. 45). 

A função do poder judiciário no Brasil é desempenhada por meio da elaboração e 

aplicação das leis em vigor, que julgam e solucionam conflitos de diversa ordem no 

País. A aplicação das leis pelo poder judiciário segue o processo judicial, ou seja, deve-

se confrontar a situação com as leis estabelecidas pelo poder Legislativo. O poder 

judiciário é constituído por Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça; 

Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais 

e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares; 

Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

O Privado e o Público 

Os gregos deram início à participação da vida pública, discutindo e debatendo assuntos 

pertinentes ao bem coletivo. E talvez por isso Aristóteles em sua obra “Política” (1252 – 

1253 a 30) 4 afirmara que o homem é um animal político. Seguindo esse pensamento, 

observa-se que a capacidade humana de organizar-se politicamente é o que o difere dos 

outros animais gregários.  No tocante a este respeito, a percepção comum das noções 

morais é que propicia a origem das famílias e das cidades. Arendt (1983) confirma: 

                                                 
4 Tradução de Juvenal Savian Filho, a partir da versão francesa de P. Pelegrin (Paris Flammarion, 1990). 
(Disponível na obra Argumentação: ferramenta do fiolosofar, 2010, p. 49 – 50) 
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“Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização 
política não apenas difere, mas é diretamente oposta a essa associação 
natural cujo centro é constituído pela casa (oikia) e pela família. O 
surgimento da cidade-estado significava que o homem recebera, além 
de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios 
politikos. Agora cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e 
há uma grande diferença em sua vida entre aquilo que lhe é próprio 
(idion) e o que é comum (koinon).” (ARENDT, 1983, p. 64) 
 
 
 

A palavra “público” é originária do latim publicus, que significa, literalmente, vindo do 

povo. Etimologicamente, “privado” também tem como raiz o latim privus, que significa 

aquilo que é particular ou tomado isoladamente5.  

O privado está diretamente relacionado ao oposto de público, ao que é coletivo.  É 

associado ao direito burguês, que é a sociedade produtora de mercadorias.  Segundo 

Arendt (1983), citada por Habermas (1961), em oposição ao público estava o privado, 

ou seja, a vida doméstica e familiar, local onde se garantia a segurança e sobrevivência.   

Foi o surgimento das cidades e a intensificação do comércio que possibilitou o encontro 

dos cidadãos livres para a discussão de temas relevantes para o coletivo. É nesse 

contexto que surge também a sociedade civil, que nada mais é do que a união de 

pessoas privadas para formar um público, com o objetivo de debater questões do 

Estado.  

Caracteriza-se por esfera pública o espaço de atuação pessoal, contrário de privado, é 

um lugar no qual é possível exercer a expressão e a ação comunicativa. Por meio dessa 

ação o processo de discussão política permeia uma consciência coletiva capaz de 

possibilitar uma existência solidária, não coercitiva, libertadora e igualitária entre os 

homens. Duarte (2008), citando Bodstein (1997), explana que esfera pública é: 

(...) Formada de cidadãos livres e iguais (ou igualmente livres), 
define-se como o centro da vida democrática, possibilitando tanto o 
exercício da vita activa, quanto o sentido da política, na perspectiva da 
construção do mundo comum. (DUARTE apud BONDSTEIN, 2008, 
p.23) 
 
 

O vocábulo público, segundo Arendt, apud Habermas (1961), tem dois significados 

correlacionados. O primeiro tem a ver com tudo o que vem a público, isto é, pode ser 

visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. O segundo significado 

relaciona-se com o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente 
                                                 
5 Disponível em: 
<http://professor.ucg.br/siteDocente/admin/arquivosUpload/12514material/P%C3%9ABLICO%20E% 
20PRIVADO.doc>. Acesso em: 10 de mar. 2011. 
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do lugar que nos cabe dentro dele. O conceito de público, do ponto vista aristotélico, se 

funde ao de democracia, pois foram as discussões livres e a participação crescente dos 

cidadãos na vida pública que, efetivamente, lançaram a base para o surgimento da 

democracia. 

O que é Democracia  

Os gregos, ou precisamente Atenas, serviram de modelo político para os Estados 

modernos. Como outros conceitos, a democracia e o seu significado originaram do 

grego antigo, denotando “governo do povo”, ou seja, o poder dado ao povo, para servir 

ao povo. 

O conceito moderno de democracia ganhou novo fôlego a partir dos pensamentos de 

John Locke, mas foram pensadores que vieram depois de Locke que consolidaram as 

bases da democracia e de Estado, no qual vivemos ainda hoje. A democracia, na 

concepção de Galvão e Meffe (2010), respalda-se na premissa de que as leis estatais 

devem refletir a cultura e as vontades e demandas da sociedade, que, por sua vez, 

obedecem a esse conjunto de normas e regras instituídas. Estes autores destacam que o 

conceito de democracia apresenta diferenças e semelhanças entre os vários regimes 

democráticos, sendo que, entre as semelhanças, pode-se elencar as seguintes 

constatações: 

1. Na teoria, democracia é o governo onde pessoas exercem o 
poder por delegação momentânea de atribuições a 
representantes legalmente eleitos e através de outros tantos 
por delegação indireta, nomeados pelas autoridades eleitas. 
O direito da maioria deve vigorar, mas o direito da minoria 
tem que ser preservado. 

2. Na teoria, há um arcabouço legal que iguala todas as 
pessoas em seu dever de obedecer às leis e regula e orienta 
as ações de um agente, o Estado, que foi criado para 
garantir este princípio igualitário, alem de organizar 
socialmente, as pessoas em seu território, tanto interna 
quanto externamente. 

3. Na teoria, há instituições que são a materialização do poder 
soberano das pessoas, cuja natureza é normalizar, controlar 
e fiscalizar a vida social, em nome do bem comum, para 
além dos indivíduos e grupos. 

4. Na teoria, as práticas e políticas públicas, bem como a 
manutenção da ordem econômica e a vida cultural da 
sociedade têm como objetivo de promover a igualdade e a 
liberdade racial, religiosa, étnica e regional. Os direitos 
humanos e valores de cooperação, tolerância e 
compromisso são intrínsecos à própria idéia de democracia.  
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5. Na teoria, o poder é descentralizado e exercido de modo a 
que não haja super ou sub-representação de nenhum grupo 
da sociedade. 

6. Na teoria, a democracia garante que todas as pessoas 
tenham não apenas direitos a serem considerados, mas 
também deveres a serem exercidos.  

    (GALVÃO e MEFFE, 2010, p. 23-24) 
 

E dentro da democracia há também a origem dos cidadãos, que segundo Galvão e Meffe 

(2010) ”... são as pessoas que compõem e possuem laços territoriais, políticos, 

econômicos e culturais com o lugar em que vivem”.  

O Conceito de Cidadania 

Na Grécia antiga, os indivíduos que nasciam e viviam na cidade-estado (pólis), eram 

chamados de cidadãos, daí a origem do nome. Mas para os gregos, cidadão era o 

indivíduo que detinha o poder de julgar, exercer e votar em membros para representá-

los nas assembléias, ou seja, o fato de nascer na pólis não conferia o direito de ser 

cidadão. Hoje, o sentido de cidadão não segue essas regras, pois a política e território 

nasceram juntos e os indivíduos se tornaram iguais perante a lei. 

Ainda hoje se discute uma definição para cidadania, mas a interpretação conceitual que, 

no nosso entendimento, melhor expressa os sentidos do que se define como cidadão 

vem das palavras de Covre (1999): “ser cidadão significa ter direitos e deveres, ser 

súdito e ser soberano”. Tal afirmação aponta quer para a responsabilidade de sermos 

donos de nossa própria vida e corpo, quer para a liberdade de fomentarmos ações que 

promovam o bem estar coletivo, tornado todos em atores sociais, capazes de atuar e 

reivindicar direitos em prol de toda população.  

É nesse sentido que cidadania surge como uma prática participativa na democracia, 

visto que, como refere Covre: 

As pessoas tendem a pensar a cidadania apenas em termos dos direitos 
a receber, negligenciado o fato de que elas próprias podem ser agentes 
da existência desses direitos. (COVRE, 1999, p. 10). 
 

A cidadania participativa revela que os indivíduos pertencentes a uma nação são 

responsáveis e parte do governo e, portanto, devem também atuar para garantir e 

conquistar esses direitos. Nesse sentido, Covre (1999, p. 11) afirma que “a cidadania é o 

próprio direito à vida no sentido pleno”, e por isso acredita-se que esse seja um direito 

que deva ser construído coletivamente, isto é, com a finalidade de buscar a felicidade 
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humana, como já referira Aristóteles. A democracia participativa é a idéia de que os 

espaços do poder devem ser geridos pelos cidadãos, ou seja, pela organização social.  

 

 Definição de Comunicação Social 

A comunicação em si é um dos processos mais antigos e naturais dos seres vivos. O 

conceito básico de comunicação, segundo Thayer (1976), pode ser explicitado nos 

seguintes termos “comunicação é o processo mediante o qual duas ou mais pessoas se 

entendem; comunicação é a mútua troca de idéias, através de qualquer meio efetivo”. 

Sendo assim, a comunicação, em seu sentido strictu, é uma troca, partilha, é também 

tornar algo comum a todos. Nesta perspectiva, pode-se dizer que a comunicação é 

verdadeiramente política. 

 
Para Wolton (1997), entende-se por comunicação todas as reflexões existentes que 

permitiram o surgimento das definições das teorias da comunicação, ou seja, os estudos 

das Ciências Humanas (Teologia, Filosofia, Sociologia, Lingüística, Psicologia, Ciência 

Política e Direito) possibilitam hoje um estudo mais fundamentado sobre as relações 

entre comunicação e sociedade. Este autor apresenta três sentidos principais: a 

comunicação técnica, a comunicação direta e a comunicação social. 

 A comunicação direta apresentada por Wolton (1997) está relacionada à experiência 

antropológica, é baseada no fato de que o homem independente de sua sociedade 

desenvolve instrumentos e padrões de comunicação.  Wolton (1997) afirma que: 

 
Do mesmo modo que não há homens sem sociedades, também não há 
sociedades sem comunicação. É nesse sentido que a comunicação é 
sempre, simultaneamente, uma realidade e um modelo cultural e que 
os antropólogos e os historiadores identificam progressivamente os 
diferentes modelos de comunicação, interpessoais e coletivos, que se 
sucederam na história. (WOLTON, 1997, p. 10) 
 

 
O padrão cultural existente em uma sociedade é que fornece subsídios para a existência 

da comunicação, o que nos permite inferir que o processo comunicacional encontra-se 

implicitamente contextualizado. A interpretação desse padrão é que permite a 

compreensão do outro.  Segundo Wolton (1997, p. 10) “(...) comunicar consiste em 

difundir, mas, também, em interagir com um indivíduo ou uma coletividade. O ato 

banal de comunicação condensa, na realidade, a História de uma cultura ou de uma 

sociedade”. 
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O segundo modelo de sentido da comunicação apresentado por Wolton, a comunicação 

técnica, está relacionado ao conjunto de técnicas e avanços tecnológicos que 

possibilitou um maior progresso na área de comunicação, permitindo substituir a 

comunicação direta pelo reino da comunicação indireta.    

Enfim chega-se ao terceiro sentido, a comunicação social. Neste item, Wolton apresenta 

um ponto em comum entre esses três níveis de comunicação, direta, técnica e social: a 

interação. Para ele, a interação é que define a comunicação, é daí que surge o sentido 

ideal de comunicação que é a intercompreensão, assumindo seu papel nas relações com 

a sociedade.  

 

Contexto Histórico-conceitual de Comunicação Política e Governamental 

No Brasil, durante cerca de três décadas de governo ditatorial, a comunicação, no seu 

sentido de interação, troca, partilha e diálogo, fora marginalizada, já que os meios de 

comunicação advinham do Estado (governo) e, sendo de cunho autoritário, possuíam 

especialmente a função de divulgação e propaganda e também de censura.  

Durante o período militar, a ditadura favoreceu a criação do sistema de comunicação 

social com objetivo governamental, dentre as ações implantadas na época a criação do 

DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) tinha como finalidade definir, fiscalizar 

e controlar as informações na imprensa nacional. 

No âmbito deste contexto, observa-se que a prática dos valores democráticos não existe, 

pois o acesso à informação não é baseada nos princípios que fundamentam a 

democracia, como o de liberdade e igualdade de todos os homens. O regime militar 

coibia esses princípios ao privar os cidadãos ao direito da verdade e da informação, 

tornando-os submissos e até mesmo passivos, aceitando a desmobilização e permitindo 

uma fraca cultura política da sociedade brasileira.  Mielli (2009, p. 9) faz uma análise 

que pode ser aqui apresentada para comparar a falta ou a não prática da comunicação 

política: 

Exclusão social, analfabetismo e negação de direitos, somados à 
ausência de espaços públicos de comunicação, resultam numa 
combinação explosiva que mina a democracia e molda uma sociedade 
passível de dominação cultural, política e econômica. (MIELLI, 
2009, p. 9) 
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A comunicação política ou governamental é a comunicação praticada pelo governo e, 

como vimos, teve sua origem no regime ditatorial. Vale pontuarmos que foi com a 

participação da sociedade civil, na luta por seus direitos, que se questionou a política 

excludente e ditatorial do regime militar, possibilitando uma reapropriação do espaço 

público e a participação dos cidadãos, modificando a abordagem da comunicação 

governamental que, segundo Brandão (2009), passou a ser definida como: 

 

A comunicação governamental pode ser entendida como comunicação 
pública, na medida em que ela é instrumento de construção da agenda 
pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo 
para o engajamento da população nas políticas adotadas, o 
reconhecimento das ações promovidas nos campos políticos, 
econômico e social, em suma provoca o debate público. (BRANDÃO, 
2009, p. 5) 
 

Segundo Duarte (2009), a comunicação política trata do discurso e ação dos governos, 

com o objetivo de conquistar a opinião pública, e tem a ver com poder político. 

Observa-se que a comunicação governamental tem, dentre as várias preocupações e 

objetivos, prestar contas, ações, projeções, atividades políticas, entre outras, e deseja 

que seu conteúdo seja alcançado pela maior parcela da população. Neste aspecto, como 

bem afirma Brandão (2009, p. 5), “a maioria dos instrumentos utilizados pela 

comunicação feita pelo Estado ou governo faz parte da grande mídia”.  

Interfaces das Relações Públicas na Comunicação Pública  

O conceito de comunicação pública é uma expressão que ainda está em construção no 

Brasil. Mas dentre os vários significados encontrados o que melhor expressa o conceito 

finalidade de Comunicação Pública é apresentado por Brandão (2009, p. 9) como: 

“processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o 

objetivo de informar para a construção da cidadania”. E ainda segundo Mattos (2009) 

esse espaço se dá na “esfera pública permitindo a participação da sociedade nas 

negociações, debates e tomada de decisões referente à vida pública do país”. 

De acordo com Brandão (2009, p. 9) esta é a premissa com a qual o Brasil, 

principalmente por meios acadêmicos vem construindo o conceito de comunicação 

pública.  Sendo assim a Comunicação Pública assume um papel importante e 

concordante da democracia, ela torna acessível à informação. Segundo Zémor (2009): 
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Ela é encarregada de tornar a informação disponível ao público, de 
estabelecer a relação e o dialogo capazes de tornar um serviço 
desejável e preciso, de apresentar os serviços oferecidos pela 
administração, pelas coletividades territoriais e pelos estabelecimentos 
públicos, de tornar as próprias instituições conhecidas, enfim, de 
conduzir campanhas de informação e ações de comunicação de 
interesse geral. A esses registros, soma-se aquele de natureza mais 
política, ou seja, da comunicação do debate público que acompanha os 
processos decisórios. (ZÉMOR, 2009, p. 214) 

Nesse sentido pode-se notar a identificação da Comunicação Pública com relação à 

ciência e atividade de Relações Públicas. Simões apresenta um arcabouço teórico que se 

nota a dinâmica e a integração de ambas as áreas. Segundo Simões (1995): 

Definição conceitual: O que são Relações Públicas? Como Ciência, 
Relações Públicas abarca o conhecimento cientifico que explica, prevê 
e controla o exercício de poder no sistema organização-públicos. 
Como atividade, Relações Públicas é o exercício da administração da 
função (subsistema) política organizacional, enfocada através do 
processo de comunicação da organização com seus públicos. 
(SIMÕES, 1995, p. 42). 

 

Neste caso a função e a relação da Comunicação Pública com as Relações Públicas é 

política, o espaço de interação é a esfera pública, os objetos da ciência e da atividade 

são o poder público de forma genérica e os públicos (a sociedade) e a atividade é a 

busca pela compreensão mútua.  

Permitindo assim as atividades de Relações Públicas constituam ferramenta de 

interlocução da sociedade junto a Comunicação pública, tornando-se canal efetivo de 

comunicação e troca entre os públicos junto ao poder público e deste para os públicos 

(sociedade).   

Relações Públicas, Direito à Comunicação e Exercício da Cidadania 

Conforme apresentado anteriormente o processo de redemocratização do Brasil na 

década de 80 possibilitou avanços apontando na direção de uma democracia, colocando 

em foco a democracia participativa, na qual a cidadania é o núcleo da constituição.  

Segundo Laner (2004):  

A democracia deveria significar a efetiva participação do cidadão nas 
decisões e destinos do Estado, seja através da formação das 
instituições representativas, seja através do controle da atividade 
estatal. O cidadão é o verdadeiro titular do poder, mesmo que este seja 
exercido através de representantes eleitos. Os representantes deveriam 
se submeter à vontade popular, bem como submeter-se a fiscalização 



��������	
	�������	����������	�	������	�����������������	�	�����������	
���	���������	�	��������	�	�����������	��	������	������	
	���	�����	�	��	
	� 	�	�!	�	����	�	 "��	

 12 

de sua atividade. A democracia deve ser uma forma de viver em 
sociedade e não somente um sistema de governo. (LANER, 2004, p. 
16). 

 

Neste contexto observa-se a necessidade de criar mecanismos capazes de promover e 

gerir a participação da sociedade no processo da Comunicação Pública. Neste sentido 

entra as ciências das Relações Públicas, que podem contribuir e atuar interativamente 

estabelecendo canais de comunicação de via dupla, beneficiando ambas as partes. No 

âmbito da Comunicação Pública, as relações públicas devem assumir sua função 

estratégica, e segundo Simões (1995) significa que:  

... Para existir bom nível funcional de relações Públicas, deve existir, 
entre a organização e seus públicos, um sistema que permita a fluência 
de informações nos dois sentidos, tanto de ida como de volta. A 
existência desse canal conduziria de modo continuo e desimpedido, a 
palavra dos públicos para junto do poder de decisão e deste para os 
públicos.  (SIMÕES, 1995, p. 87). 
 
 

Não basta que a comunicação Pública exista, ela deve ser compreendida e acessível. 

Laner (2004) afirma que: 

A democratização dos meios de comunicação é, antes de tudo, uma 
questão de cidadania e justiça social, que integra o direito da pessoa à 
informação e à comunicação. É fundamental para a cidadania que a 
sociedade esteja devidamente informada para participar na tomada de 
decisão dos assuntos públicos. (LANER, 2004, p. 25) 

 

Essa afirmação implica que a Comunicação Pública deve estar a serviço do interesse 

público, ela deve ser entendida como uma portadora do interesse coletivo, de questões 

públicas. E é fundamental que o poder público comece a ter vontade política de 

melhorar a sua comunicação com a sociedade, a fim de promover a cidadania. E entre as 

questões relativas ao acesso a comunicação pública, Perruzo (2004) discuti a 

participação popular como estratégia para a ampliação dos direitos de cidadania.    

A comunicação é mais que meios e mensagens, pois se realiza como 
parte de uma dinâmica de organização e mobilização social; está 
imbuída de uma proposta de transformação social e, ao mesmo tempo, 
de construção de uma sociedade mais justa; abre a possibilidade para a 
participação ativa do cidadão comum como protagonista do processo. 
(PERUZZO, 2004, p.50). 

 

Filho (2010, p. 51) apresenta na sua obra “argumentação: a ferramenta do filosofar”, 

uma analise do que Aristóteles nos afirma quando diz que o homem é um animal 

político. Para Filho (2010) o termo político apresentado por Aristóteles se refere aos 



��������	
	�������	����������	�	������	�����������������	�	�����������	
���	���������	�	��������	�	�����������	��	������	������	
	���	�����	�	��	
	� 	�	�!	�	����	�	 "��	

 13 

“seres que dependem de seu grupo para sobreviver e tem uma percepção comum das 

noções morais”.  E que “somente os homens entre os animais são dotados da fala”.  

Presumi-se então que a busca pelo bem-estar comum, e o exercício da cidadania, 

caracteriza um aspecto da comunicação, e que no sentido de direito as organizações de 

interesse social assumam seu protagonismo, permitindo que os atores se tornem 

sujeitos, e assuma um papel ativo no processo de comunicação, e que por meio da 

educomunicação seja possível multiplicar o desenvolvimento comunitário e social, 

prevalecendo o retorno da Comunicação pública ao poder público, como garantia de que 

a voz do povo será ouvida. 

Considerações Finais 

Propor uma discussão em torno do potencial da Comunicação Pública sob a gestão das 

Relações Públicas necessita de um aprofundamento minucioso e de investigação 

pautadas em experiência de teóricos das áreas comunicacionais. Nesse sentido destaca-

se o empenho de desvendar e conceituar a Comunicação Pública, mas também de dar a 

ela no âmbito social a capacidade de tornar os indivíduos e ou cidadãos, atores sociais 

atuantes e integradores capazes de interagir, debater, opinar, informar, dialogar, agir e 

participar. Princípios estes que envolvem as atividades das Relações Públicas. 

Aristóteles (2010) em sua obra Ética a Nicômaco diz:  

 

Cada homem julga bem as coisas que conhece, e desses assuntos ele é 
bom juiz. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é bom 
juiz nesse assunto, e o homem que recebeu instrução a respeito de 
todas as coisas é bom juiz no geral.  (ARISTOTÉLES, 2010, p. 15) 
 

Esta é uma verdade que deve ser integrada, por completo, aos sentidos da comunicação. A 

sociedade democrática exige que haja compromisso e formas de fortalecer e garantir a 

interlocução da Comunicação Pública e os diferentes interessados, o que significa afirmar 

que, por meio das Relações Públicas, pode-se contribuir para o cumprimento efetivo da 

democracia. Os profissionais de Relações Públicas na arena do poder público fazem com 

que suas ações, dotadas de essência educomunicadora, reflitam na formação e instrução de 

juízes cidadãos, capazes de julgar o que melhor consolida o bem-estar coletivo e o interesse 

social, reforçando o princípio da participação cidadã. 
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