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À minha mãe querida 

Todas as Vidas 

(…) 

Vive dentro de mim / a mulher roceira. 

- Enxerto da terra, / meio casmurra.
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Analfabeta. / De pé no chão. 

Bem parideira. / Bem criadeira. 

Seus doze filhos / Seus vinte netos. 

Vive dentro de mim / a mulher da vida. 
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Todas as vidas dentro de mim: 

Na minha vida - / a vida mera das obscuras. 

 Cora Coralina 

Ao amigo que partiu 

Hey brother! There's an endless road to rediscover (…) 

What if I'm far from home? 

Oh brother, I will hear you call! 

What if I lose it all? 

Avicii 
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Resumo 

Esta dissertação é uma análise sobre a importância dos profissionais de Relações 

Públicas nas Instituições Federais de Ensino brasileiras. Considera as prerrogativas legais da 

profissão, as atribuições do cargo elencadas no edital do procedimento concursal para 

contratação e as demandas internas das instituições, e parte dos pressupostos de que uma 

organização, quer da iniciativa privada, quer da pública, necessita destes profissionais para 

atuarem junto ao setor de comunicação destas organizações, e que também, podem atuar como 

auxiliares da Educação, dada a inserção deles no contexto escolar; e ainda, que suas atividades 

operacionais podem ir para além do que preconiza os editais que trazem as atribuições do cargo 

de Relações Públicas. 

Traz este questionamento sobre a importância destes servidores e apresenta uma 

resposta através da análise das informações coletadas a partir do marco teórico norteador desta 

dissertação, da pesquisa bibliográfica e da aplicação de um inquérito ao universo de Relações 

Públicas nestas instituições. Foi empregada uma metodologia que emprega as análises 

quantitativa e qualitativas dos dados obtidos, e ainda, uma análise crítica inserida na 

apresentação destes dados. 

Na conclusão, apresenta-se aquilo que foi apurado como teor que responde ao 

questionamento inicial, e expões então, a percepção e compreensão da importância que 

procurou-se ao percorrer do estudo. 

Palavras-chave: Comunicação Social; Instituição Pública de Ensino; Relações 

Públicas; Servidores. 
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Abstract 

This dissertation proposes to analyze the Public Relations professionals' importance 

of the Brazilian Federal Education Institutions. It considers the legal prerogatives of the 

profession, the attributions of the position listed in the contract notice procedure and the internal 

demands of the institutions, and part from the assumptions that an organization, whether private 

or public, needs these professionals to work with the media of these organizations, and that can 

also act as auxiliaries of Education, given the their insertion in the school context; and yet, that 

its operational activities may go beyond what the public notices of the contests that bring the 

attributions of the position of Public Relations. 

It brings this question about the importance of these servers and presents an answer 

through the analysis of the information collected from the theoretical framework of this 

dissertation, the bibliographic research and the application of a survey to the universe of Public 

Relations in these institutions. It was adopted a methodology that employs quantitative and 

qualitative analysis of the data obtained, as well as a critical analysis inserted in the presentation 

of these data. 

In conclusion, we present what was verified as a content that answers the initial 

questioning, and then expose the perception and understanding of the importance that was 

sought during the study. 

Keywords: Public Institution of Education; Public Relations Agent; Public 

Servant; Social Communication. 
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Nota prévia 

Necessário faz-se pronunciar que, para a redação desta dissertação, optamos pela 

grafia e ortografia corrente no Brasil, em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa de 1990, em vigor desde 2015. 

Reconhecemos que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro permite a 

grafia de algumas palavras em conformidade com as regras gramaticais anteriores ao acordo, 

como sendo a instituição anfitriã, muito prezávamos em redigir conforme a tradição acadêmica 

desta universidade, no entanto, nossa familiaridade e naturalidade com a escrita brasileira nos 

deixa mais à vontade e seguros ao ato de redigir, que é por si, um ato também de expressão 

pessoal-cultural. 

Somos conscientes que a língua de um povo é parte fundamental e inerente de sua 

cultura. A Utad fala a língua dos portugueses, e com um forte acento da cultura transmontana. 

Assim, percebemos o belo, o sublime da relação povo-língua: sería-nos uma atitude de gratidão 

a esta formidável gente de Trás-os-Montes, porém, seria um risco grande a tentativa de registrar 

aqui, da forma como se comunicam, por isso, deixamos explícito nesta nota prévia nossa 

admiração pela beleza do português “lusitano”, e em específico, esse falado cá em Vila Real1. 

Sentimo-nos confortáveis ao utilizar o “padrão brasileiro” da Língua Portuguesa, 

portanto, graças ao incentivo e encorajamento dos professores da Escola de Ciências Humanas, 

que ao fazê-lo, facilitou-nos a produção desta tese, fruto valioso dos estudos e pesquisa advindo 

da oferta pelo curso de Mestrado em Ciências da Comunicação. Justificamos ainda a opção por 

esta ortografia pela razão de ser o Brasil o campo de nossa pesquisa, ainda que haja conceitos 

e mesmo algumas referências portuguesas no escopo deste trabalho. 

Como comunicadores, buscamos fazer com que a linguagem seja exercida com 

clareza e com o cuidado de evitar os ruídos que, porventura, poderiam alterar a estrutura 

significante/significado, por isso, apesar de adotar a forma brasileira de escrita, tivemos o 

cuidado de acrescentar notas de rodapé explicativas para termos léxicos incomuns para 

portugueses e brasileiros, para que assim, o leitor, quer português, quer brasileiro, receba as 

informações necessárias para decodificar por completo a mensagem textual contida nesta obra. 

1 A pronunciar-se enfaticamente /bˈi.lə  rj’al/ com um sonoro R. 
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Introdução 

 ‘O futuro da comunicação, pois, se escreve com L de local’  

Xosé López García  

Apresentação do estudo 

O nosso cotidiano está saturado de informações, quase em estado de colapso, em 

decorrência de uma infinitude de mensagens oriundas principalmente da publicidade e 

propaganda, do marketing e do jornalismo. São tantas informações que dificilmente as pessoas, 

ou mesmo sua coletividade, a comunidade, conseguem assimilar o que a elas são direcionados 

por estes emissores, numa tentativa frenética de desviarem-se dos vastos fluxos de informação. 

Televisão, telefone, celulares2, Internet, cinema, panfletos, revistas, outdoors, o vizinho, a 

escola, a igreja, o parente… um número quase incontável de fontes de informação – tudo 

comunica, tudo informa - e tudo isso, com o impulso das novas tecnologias, e de forma especial, 

da internet. 

Esse quotidiano tornou-se a ‘era da informação’, nomeclatura já conhecida pela 

sociedade, ou melhor, ‘era da comunicação’, como defende Pinto (2002: 12). Concordamos 

com o autor, o senso comum assim faz referência sem considerar que informação pode ser 

arquivada, guardada e retirada quando for conveniente, ao passo que a comunicação é mais 

complexa, maior, não é guardada, mas sim compartilhada (2002: 11). Apresentou-nos, portanto, 

uma boa justificativa para que o termo Era da Comunicação seja empregado. Veja-se, a 

propósito, a citação que se segue: 

[…] informação sem comunicação não é nada. É a comunicação que faz a informação ficar 

relevante. […] Porque a comunicação não é um processo binário, mas um processo que 

levanta as dúvidas relevantes e as trabalha e procura interpretá-las. Por isso, digo que estamos 

na Era da Comunicação, e não na Era da Informação (Pinto 2002: 15). 

E neste contexto da contemporaneidade ressignifica-se o trabalho dos profissionais 

e departamentos de comunicação nas organizações para gerir todos estes fluxos, ou pelo menos 

2 Em português de Portugal deve entender-se como telemóveis. 
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os fluxos diretamente relacionados às partes interessadas. A comunicação social3 é parte 

fundamental das organizações públicas e privadas, do primeiro, segundo ou terceiro setor - e 

tem ganhado cada vez mais importância no âmbito empresarial. 

 Esta importância, evidentemente, não se revela de um momento para outro, ou de 

uma natureza institucional para outra, surge então, ao longo dos anos, através do anseio de 

proximidade entre uma organização e as pessoas com quem se relaciona. Ao longo deste 

processo, lento e unânime, procedimentos, técnicas, culturas e conceitos foram formando-se, 

em uma junção polifônica que produz um efeito agradável, harmônico, funcional e inteligente. 

Como uma obra musical executada por uma orquestra, a comunicação institucional também é 

o resultado de uma composição histórica que nasce com a necessidade das empresas 

conversarem com as pessoas de sua abrangência, que hoje compreendemos por “públicos”, 

aliando conhecimentos empíricos, pesquisas, ciência e experiência – muita experiência: o que 

resultou em um conceito que não pode ser negado em nenhuma instituição, seja ela uma 

empresa, uma associação, uma autarquia pública etc. 

 Referimo-nos então à comunicação, que evoluiu técnica e harmonicamente para os 

modelos atuais e sua função motriz para estas organizações, função esta que alcança uma 

dimensão que vai para além dos limites institucionais, e ainda, de cooperação imprescindível 

para que a organização atinja os seus objetivos principais e finalidade. A comunicação 

institucional ganhou, e ganha, através dos anos, um status de eminência junto à gestão das 

instituições, isto graças ao reconhecimento do diferencial proporcionado por boas práticas 

comunicativas. 

 Como elemento integrante do fazer comunicativo, estrategicamente, as 

organizações têm, cada vez mais, incluído profissionais de comunicação das diversas áreas com 

o propósito de melhor conversar com seus públicos. E as razões são diversas, vão além do 

“aumento do lucro”, ou seja, não é apenas uma estratégia de aumentar produtividade ou 

visibilidade, transcende estes interesses básicos: agora, tão importante quanto lucrar ou ser 

visto, é conversar, dialogar com as audiências, com funcionários, clientes, comunidade, 

fornecedores, agentes públicos e formadores de opinião. Ou seja, faz-se necessário comunicar. 

                                                 
3 Convém dizer que tratamos aqui por comunicação social todo o processo comunicativo e informacional no âmbito 

das instituições, sobretudo, nas Instituições Federais de Ensino, abarcando os procedimentos, as técnicas, recursos 

e finalidade. Esta explicação é válida uma vez que no contexto português, a comunicação social é mais percebida 

enquanto órgãos de informação massiva. 
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E para que haja comunicação eficaz, far-se-á uma composição de especialistas em comunicar e 

informar, onde técnica e competência sejam valores fulcrais para este fim. 

No contexto empresarial, sem um departamento que planeja e executa as ações 

estratégicas de comunicação, dificilmente os objetivos maiores serão alcançados. Se nas 

empresas é assim, seria o mesmo em uma instituição governamental? Obviamente que sim. Mas 

a quem destina essa responsabilidade? 

Como estudante de Ciências da Comunicação e como Relações Públicas4 (RP) em 

uma instituição pública de ensino no Brasil – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São 

Mateus (Ifes) – o autor deste trabalho sente-se motivado a olhar pela perspectiva da observação 

científica, qual a importância do profissional de Relações Públicas nestas instituições. Ainda 

enquanto Relações Públicas de uma instituição federal, compreendemos a importância desta 

atividade e profissão para que obtenhamos uma comunicação social eficiente e com resultados, 

o dia-a-dia de trabalho nos confirma isto. No entanto, a partir do olhar acadêmico-científico,

poderíamos compreender esta importância da mesma forma e perspectiva? Este trabalho 

procura desvendar esta dúvida. Procuramos uma resposta a esta interrogativa e para isso, 

concentramo-nos numa reflexão metodológica e epistemológica condutora da atuação dos 

profissionais de Relações Públicas nas Instituições Federais de Ensino Brasileiras - IFEBs5. 

Aprofundamos ainda mais: exercemos alguma influência nos nossos públicos, uma vez que 

somos difusores de informação, promotores de comunicação. Portanto, o que este estudo 

poderia nos revelar quanto ao anseio de influenciar ou ser influenciado por parte dos Relações 

Públicas? 

 Nosso papel é, então, reduzido às proporções da nossa relação sujeito-meio na 

elaboração teórico-mental neste lugar ativo para o sujeito, se considerarmos que: 

Pelo menos, a actividade do sujeito ligada à propriedades da realidade com a qual o sujeito 

está em interligação introduz orientações e limitações aos processos de construção cientiífica, 

4 Adotaremos nesta dissertação, para efeitos de diferenciação, o termo Relações Públicas – com maiúsculas – (ou 

a abreviação RP) quando referirmo-nos ao profissional, à pessoa em posse do cargo, e relações públicas – com 

minúsculas – para a atividade, área, função ou departamento de relações públicas. 

5 Instituição Federal de Ensino Brasileira (IFEB) – elaboramos esta abreviatura e autilizaremos, a partir de agora, 

em todo o corpo do texto desta dissertação, dado que o termo será muito recorrente, poderá aparecer no singular 

ou no plural. 
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devido à mediação objectiva dos instrumentos de intervenção, além das próprias capacidades 

do investigador epistémico (Castro 2001: 49). 

 Para o autor há importância em distinguir na formação cognitiva aquilo que resulta 

da interferência objetiva do sujeito com o meio (2001: 49), e nisto concordamos, há uma 

distinção daquilo que traduz essa representação, atingindo, “por reflexo, a realidade exterior ao 

sujeito e desse modo contribuindo para operar o conteúdo das representações”. 

 Na sociedade da informação, onde as pessoas estão submersas em conteúdos 

informativos a todo instante, a Internet deslocou parte da atenção das audiências para o 

ambiente virtual. Igualmente, a atenção à volta, no espaço onde estão inseridas, tornou-se outra 

característica típica do comportamento coletivo contemporâneo. Em referência a esta volta, a 

este redor, mencionamos as palavras do professor Xosé L. García, quando diz (2004: 29-30): 

Lo local en el mundo de la comunicación está, pues, estrechamente vinculado al interés de 

los ciudadanos a disponer de información de su entorno inmediato, de la comunidad que han 

creado o la comunidad en la que viven. En la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

no desaparecen las pequeñas localidades y los procesos de mediación comunicativa que en 

ellas se dan. Al contrario, em esos ámbitos territoriales aumenta la oferta, aumentan los 

emisores, se multiplican los canales, se incrementam las exigencias de los usuarios y 

desaparecen las fronteras. Pero se mantiene el interés por conocer todo lo que ocurre en la 

proximidad, porque les afecta muy directamente e (sic) incide en sus vidas. 

 Dentro das IFEBs, os RPs são facilitadores desta proximidade comunicativa com a 

comunidade à volta das instituições, aliás, todos os profissionais de comunicação social o são. 

Contudo, dadas as prerrogativas, atribuições do cargo, conceitos técnico-científicos, e ainda, 

deontologia da profissão de Relações Públicas, recai sobre este comunicador uma função 

incisiva e direta de relacionar com aqueles que estão dentro e à volta da instituição para a qual 

trabalha. Assim, em uma sociedade que se comunica com o longe e com o perto, com o real e 

com o virtual, mas que tem, ainda, uma parcela de sua atenção para aquilo à sua proximidade, 

há de considerar a inclusão de funcionários que “conversem” com esta sociedade, ou seja, que 

viabilizem um ambiente de comunicação com os públicos que compõem a sociedade. E esta 

preocupação por parte do governo e de seus órgãos, neste caso específico, as instituições de 

ensino, pode ser percebida aquando da análise das respostas basilares desta pesquisa, as quais 

serão cuidadosamente abordadas no decorrer desta dissertação. 
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Esta pesquisa utiliza uma metologia que emprega a elaboração e envio de um 

inquérito ao universo de Relações Públicas concursados6 e atuantes nas IFEBs, a coleta e 

consulta a editais de concursos públicos, entrevistas e relato de caso. Esta metodologia deu-se 

através da Pesquisa de campo ou empírica, que é aquela onde o pesquisador busca por dados 

relevantes a partir da experiência dos inqueridos (Ferrari apud Tuzzo 2016: 142), oscilando 

entre a utilização de um método qualitativo, na perspectiva de Goldenberg, que procura o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social (Goldenberg apud Tuzzo 2016: 144), e 

um método quantitativo, pela perspectiva de Marconi & Lakatos (1992). Também realizamos 

uma pesquisa bibliográfica (Marconi e Lakatos apud Tuzzo: 2016) para o levantamento do 

aporte bibliográfico já publicado em artigos, livros, revistas e e-books sobre as relações 

públicas. Para além destes autores, recorremos também a Lessard-Hébert et al, A. Castro, R. 

Blanché, U. Flick, P. Breton, R. G. Burgess, S. A. Tuzzo, B. Matalon & R. Ghiglione, A. C. 

Gil e E. M. Lakatos & M. A. Marconi. 

A opção por estas metodologias também é em razão de que enquanto pesquisadores, 

também já possuímos um conhecimento prévio daquilo que investigamos e analisamos, ainda 

que em porção limitada, pois, em nosso andamento da dissertação constatamos o que diz Tuzzo 

em relação à pesquisa científica: “toda pesquisa carrega em si o olhar do pesquisador porque 

ninguém pesquisa o que, pelo menos em parte, já não conhece”, ora, somos pesquisador e 

pesquisado, uma vez que também estamos incluídos no universo da pesquisa, e conclui Tuzzo: 

“Se assim fosse, não estaria apto sequer a formular as questões sobre as quais deseja conhecer 

as respostas” (2016: 133). 

Aplicamos um questionário como parte do plano de mensurar os conceitos e 

informações que pretendíamos. Formulamos perguntas abertas para que os respondentes 

ficassem livres para responder com suas próprias palavras, sem se limitarem a escolha de 

respostas já prontas, e algumas questões de múltipla escolha, nas quais, os respondentes 

puderam optar por uma das alternativas propostas, neste caso, as questões relativas ao perfil 

sociodemográfico dos pesquisados. 

Extraímos das respostas dos inquiridos uma preocupação com a formação cidadã 

dos estudantes e comunidade a volta das instituições de ensino. Foram perceptíveis as 

6 Contratados através de concurso público. No caso das IFEBs, estes profissionais são contratados via concurso 

público aberto e a partir da posse no cargo, passam a ser designados pelo termo “servidores públicos”. 
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referências relativas ao anseio de que os Relações Públicas formulem estratégias 

comunicativas, bem como políticas no seio das instituições a fim de construir uma opinião 

pública favorável e defensora destas instituições. Também, como forma de prestação de contas 

e divulgação do que é produzido nas escolas, e de um modo mais amplo, estes servidores 

públicos7 podem, através da comunicação, contribuir para o desenvolvimento social através da 

conscientização e resignificação cultural, corroborando o que diz Durkheim (1984: 67): “só 

uma cultura amplamente humana pode dar às modernas sociedades os cidadãos de que ela 

necessita”. 

 

 Pertinência do estudo 

 Uma das razões pelas quais trazemos para o ambiente científico a indagação sobre 

a atual importância dos RPs nas instituições federais de ensino no Brasil é porque percebemos 

neste questionamento um amplo campo a ser desbravado. A inexistência de publicações que 

referencie esta atuação e um outro apontamento que nos chama muito a atenção: RPs em 

instituições de ensino. Mesmo as escolas privadas de grande porte, e no Brasil há um número 

considerável delas, como grandes faculdades, universidades e centros educacionais privados 

nos quais não há funcionários contratados como Relações Públicas. Isto nos despertou uma 

curiosidade que nos levou a uma investigação, agora, convertida numa dissertação. 

 Acreditamos que este estudo poderá contribuir para uma reflexão e reavaliação das 

funções do profissional de Relações Públicas, não apenas no contexto escolar, ou seja, dos que 

trabalham em instituição de ensino, mas também, as funções da profissão de Relações Públicas 

de uma forma abrangente às demais organizações. As especificidades profissionais que o 

ambiente das instituições de ensino tem para este exercício profissional é singular na esfera 

escolar pública, porém, torna-se um modelo para outras organizações, a ser seguido no que 

tange à versatilidade deste profissional no setor de comunicação social. 

 É um exemplo de como as técnicas de RP, suas funções e profissionais, podem 

contribuir para o fortalecimento destas organizações face aos seus diversos públicos. E ainda, 

                                                 
7 Servidor público: Diz-se de quem serve, presta serviços ao Estado; o mesmo que funcionário público. No Brasil 

o termo “servidor público” é mais recorrente que funcionário público, como são conhecidos estes trabalhadores 

que têm vínculo com a Administração Pública em Portugal. No Brasil há distinção entre “empregado”, 

“funcionário” e “servidor” público. No caso das IFEBs, estes profissionais são contratados via concurso público 

aberto e a partir da posse no cargo, passam a ser designados pelo termo “servidores públicos”.  
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é, do ponto de vista científico, um estudo pertinente quanto à contribuição que traz para o acervo 

bibliográfico a cerca desta área de trabalho. 

RP é uma profissão fundamentada em preceitos técnicos, por isso, toda pesquisa 

que observa, avalia e qualifica a utilização dessas técnicas, contribui para uma constante 

avaliação daquilo que já é sabido sobre estas técnicas. Considera-se aqui que é uma profissão 

com variáveis, ou seja, estas técnicas podem ser alteradas de acordo com a dinâmica 

organizacional, que por sua vez, segue uma dinâmica associada a outras áreas do organograma 

institucioanal, por exemplo, o marketing, a publicidade e propaganda, gestão de RH e 

administração. 

As técnicas basilares, aquelas fundamentais para as relações públicas, são 

praticamente imutáveis, no entanto, há ainda aquelas que são reajustadas, revisadas e 

melhoradas ao longo do tempo. Por isso, esta pesquisa pode contribuir neste processo de 

consulta ao que é feito atualmente. Assim, qual seria a importância de estudar aquilo que já se 

tem uma resposta? Seria esta resposta, as atribuições do cargo regidas pelos editais dos 

concursos públicos? 

Algumas das atribuições poderiam ser dissolvidas dentro das equipes de 

comunicação social compostas por servidores ocupantes de outros cargos administrativos. No 

entanto, por que isso não acontece, pelo contrário, a cada concurso para servidores técnicos 

administrativos, aumentam as vagas para o cargo de RP? Aqui já há o indício de uma provável 

necessidade e importância de profissionais específicos para executarem certas funções. 

É certo que se forem consideradas as atribuições do cargo de Relações Públicas 

conforme os editais que regem os concursos púbicos e os procedimentos de contratação destes 

profissionais, não teria relevância científica uma pesquisa que apenas reafirmasse ou 

constatasse essas atribuições. Não haveria importância, do ponto de vista académico, ir a campo 

em busca de informações que já são conhecidas, registadas e utilizadas nos departamentos de 

comunicação social empresarial. 

Portanto, o que leva este estudo à condição de trabalho académico, conferindo a ele 

status científico, eminente para a academia, é a ‘dinâmica da atuação’ dos profissionais de 

comunicação social, dos RPs, especificamente. 
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 Esta dinâmica, muitas vezes, faz com que estes profissionais, ou setores de 

comunicação social ultrapassem as atribuições elencadas naqueles editais, sem, no entanto, 

configurar desvio de função8 por parte destes servidores, uma vez que são responsáveis pelo 

trato com a comunicação social, em todas as suas esferas e circunstâncias. 

 

 Relevância acadêmica - Esta dissertação que ora defendemos será um contributo 

para outras pesquisas que se aproximarem desta temática, ou mesmo para que haja mais 

informações científicas nos repositórios acadêmicos sobre esta área de atuação profissional. 

Com isso, acreditamos tratar-se de um cotributo de partilha, pois conforme Moreira: 

o conhecimento é em si uma criação social. Se o investigador está convicto de algo, isso 

permanecerá todavia uma mera convicção até que persuada outros investigadores de que se 

trata de um facto válido; só então se tornará em conhecimento que é partilhado (Moreira 

1994: 195). 

 Assim, esperamos que possamos contribuir para o fomento dos bancos de dados 

das academias com informações relativas ao universo das Relações Públicas 

 É também esta dissertação mais um apanhado de informações que poderão ser 

debatidas e analisadas em sala de aula pelos docentes de comunicação social e seus estudantes. 

Ao reunirmos a bibliografia referencial e de leituras auxiliares para esta pesquisa, deparamo-

nos com a tese de doutoramento de Maristela Jurkevicz na qual o assunto estudado é o repensar 

sobre o ensino de relações públicas e a formação profissional. Nesta tese, Jurkevicz aponta 

como um dos desafios para o Ensino Superior de Relações Públicas a busca por mais 

ocorrências e informações do universo das relações públicas. Assim aponta-nos Jurkevicz: 

“Este novo contexto requer do professor um exercício permanente de trabalho reflexivo, de seu 

acompanhamento e cuidado com os discentes, da investigação constante para superar situações 

imprevistas e desaconhecidas (2016: 64).” 

 Por isso, apresentamos este conteúdo como uma mais-valia que pode fomentar 

discussões e pesquisas acadêmicas nos cursos de Comunicação Social. 

                                                 
8 No Brasil o desvio de função no serviço público, independentemente da sua motivação ou finalidade, é 

considerado crime, pela sistemática legal e jurisprudência a este respeito. 
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Relevância profissional - Esta pesquisa propõe-se também a ser um norte para os 

colegas de atuação nas IFEBs, na medida em que conheceremos com mais detalhes a nossa 

própria atuação, a nossa função e razão de ali estarmos. Mas vai além da circunscrição das 

instituições públicas de ensino, será uma literatura complementar para os colegas RPs da 

iniciativa privada, das organizações não governamentais, dos freelancers e também dos demais 

profissionais de comunicação social, uma literatura onde a realidade dos RPs nas IFEBs pode 

ser lida como um case study, um fragmento de nossa história enquanto RPs. 

Relevância social - Temos aqui o resultado de uma experimentação à luz da ciência 

que pode também ser interpretada como prestação indireta de contas por parte das IFEBs, 

devolutiva esta que aponta uma preocupação administrativa advinda dos gestores que estão à 

frente destas instituições mantidas pelo erário. Ao ler sobre a importância dos profissionais de 

relações públicas, nomeadamente Relações Públicas contratados para trabalhar por estas 

instituições, perceber-se-á que o objetivo é o melhor desempenho destas organizações, e com 

isso, a entrega à sociedade de um serviço mais útil e qualificado. 

Motivação 

O que nos traz ao campo de pesquisa é o resultado da experiência profissional no 

exercício da profissão de relações públicas com os estudos e debates que ocorreram em sala de 

aula ao longo do curso de Mestrado em Ciências da Comunicação. Se por um lado a necessidade 

acadêmica de produzir uma dissertação por exigência à obtenção da titularidade de mestre nos 

prepara e encaminha à experimentação, por outro lado, ser RP em uma IFEB nos desafia a uma 

auto-reflexão constante sobre o que fazemos e porque fazemos. 

Esta nossa experiência de atuação no meio escolar motiva-nos a buscar mais 

informações para além do que já é conhecido no senso comum ao falarmos das técnicas de 

relações públicas, ou seja, já está estabelecido e aceito como relevante para estas instituições. 

Por outro lado, uma vez inseridos no cenário da pesquisa, a resposta ou respostas que 

encontrarmos, de certa maneira, serão esclarecedoras da nossa atuação. E ainda, esta inserção 

envolve-nos ainda mais na investigação e compreensão dos resultados, envolvimento este que 

nos influencia na condução da pesquisa, em consonância com Moreira: 
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O requerido é, pois, um envolvimento mais completo e mais flexível do investigador com 

aqueles que estuda. Porém, este maior envolvimento não deriva apenas das noções teóricas 

do investigador sobre o que deve ser considerado como dado válido. É também uma 

consequência do modo como o problema de pesquisa foi formulado e depois transformado 

num plano de investigação, embora, claro, isto seja por sua vez influenciado pelas orientações 

teórico-metodológicas iniciais do investigador (1994: 94). 

 Assim, há uma dupla motivação que nos move a esta pesquisa: já ser parte do 

processo e querer compreendê-lo do ponto de vista científico. 

 Nossa trajetória enquanto Relações Públicas numa instituição de ensino pública, 

com suas peculiariades e desafios nos conduziu à busca por mais informações e conhecimentos, 

levando-nos novamente às cadeiras da academia. Os desafios no campo profissional são muitos, 

e diante deles, uma decisão sábia foi esta busca por capacitação e ‘atualização’ do pensamento 

da forma como é difundido hoje na universidade. Este anseio por estar a par das discussões 

sobre comunicação no mundo atual, a volta à escola e sobretudo, uma tentativa de compreensão 

resultante de uma experimentação sobre as próprias atividades e funções que exercemos no 

nosso ambiente de trabalho, nos encorajaram, nos estimularm na construção desta dissertação 

científica sobre o nosso fazer, nossa profissão. Aqui, aconteceu conosco o que já disse Burgess 

(1997: 230): 

Como começou a investigação? Esta questão diz respeito a aspectos formais e informaios do 

processo de pesquisa, ao investigador e aos motivos invocados para fazer investigação. Em 

certos casos, pode parecer que os problemas sociológicos influenciam directamente o 

aparecimento de um projecto de pesquisa. 

 Assim, partimos para o campo a colher aquelas informações que ora, depositamos 

nos tubos e pipetas de ensaio dos laboratórios da academia, e depois de muito observar, analisar, 

provar e confirmar, apresentaremoas aqui o fruto desta motivação. 

  

 Objetivos 

 Trata esta pesquisa de compreender, através da verificação por metologia científica, 

a importância da atuação dos servidores concursados para o cargo de Relações Públicas nas 

instituições federais de ensino em todo o Brasil. Contudo, a importância por si não desperta 

motivo de estudo, visto que cada profissão, cada área de atuação tem em si sua essência e 

importância, assim como as relações públicas enquanto profissão, no entanto, como já 



35 

abordamos uma especificidade, a presença destes profissionais - RPs - nestas instituições, 

propomos um exame criterioso desta importância. 

Gerais: verificar se há uma importância na atuação dos RPs das IFEBs para além daquelas 

inatas à profissão, uma vez que a presença destes profissionais nos quadros de servidores destas 

instituições é significativa e evidente. 

Específicos: encontrar justificativas porque uma instituição de ensino, seja superior, técnico, 

tecnicista ou qualquer outra modalidade ofertada nesta, requer um profissional de RP; verificar 

o aproveitamento dos servidores RPs enquanto profissionais de comunicação social no tripé

sustentáculo de uma instituição de ensino, a saber: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; comparar 

a atuação dos RPs com as atribuições do cargo conforme elencado no edital de contratação por 

ocasião do concurso público. 

Pergunta inicial e hipóteses formuladas 

Com os objetivos delimitados, partimos então para a demarcação do assunto, e por 

consequência, a estruturação e elaboração da pergunta motriz desta pesquisa, a questão que nos 

movimenta à busca de uma ou várias respostas fundamentadas naquilo que colhermos em 

campo. Assim definimos a seguinte questão inicial: “qual a importância do Profissional de 

Relações Públicas nas instituições federais de ensino brasileiras?” 

O que nos leva a formular esta indagação, a procurar, pela ótica da ciência, a 

resposta à pergunta que nos move, é, certamente, parte da nossa experiência pessoal como 

Relações Públicas em uma instituição de ensino tecnológico. Atualmente, integramos o quadro 

de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 

(Campus São Mateus), em posse do cargo de Relações Públicas. No entanto, a pertinência para 

formular uma pesquisa e construir esta dissertação consiste na busca por comprovação da 

existência de uma importância sui generis de funções de relações públicas no contexto escolar 

que seriam diferentes daquelas das demais organizações.  

Ao decidirmos o objeto de estudo e confirmar a pertinência da pesquisa através de 

conversas informais com outros colegas RPs e, principalmente, com as docentes orientadoras 

desta dissertação, delimitarmos o nosso objeto de estudo e esboçamos as suposições plausíveis 

que poderiam responder à nossa indagação. 
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 Estes pressupostos conduzir-nos-ão a uma conclusão pelo prisma da ciência, através 

dos métodos conhecidos e validados para tal. Assim, elaboramos as hipóteses norteadoras para 

o estudo, aquelas que abaixo da thesis, sustentariam a possibilidade de compreensão da causa 

deste estudo. São elas: 

H1 - Uma instituição de ensino, seja superior, técnico, tecnicista, NECESSITA de um RP da 

mesma forma que uma empresa convencional, não é a iniciativa (pública/privada) que 

determina esta procura, mas sim, as necessidades de comunicação global da instituição. 

H2 - HÁ PARTICIPAÇÃO dos RPs, enquanto profissionais de comunicação, nos pilares de 

sustentação de uma instituição de ensino, a saber: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Esta 

participação vai além das atribuições do cargo de RP ou mesmo das funções básicas atribuídas 

aos RPs na literatura da profissão. 

H3 - O que se espera destes profissionais VAI ALÉM do que vem anunciado nos editais de 

contratação em relação às atribuições do cargo. 

 

 Organização da dissertação 

 Para uma melhor organização desta dissertação, estruturamos a leitura do trabalho 

em duas partes, as quais estão divididas da seguinte maneira: 

 - Parte I (capítulo 1 ao capítulo 4): nesta parte apresentamos as Instituições Federais 

de Ensino brasileiras, o marco teórico e os assuntos correlatos a esta pesquisa, que englobam 

os conceitos de comunicação, informação, públicos, opinião pública. Traz ainda uma 

abordagem sobre media, influência, cidadania e desenvolvimento social e a significância destes 

conceitos para os Relações Públicas. 

 - Parte II (capítulo 5 ao capítulo 7): esta outra parte apresenta os pressupostos 

metodológicos, a análise de dados já com nossa inserção crítica ao final de cada apresentação 

desses dados, e por fim, as considerações finais que concluem esta pesquisa. 

 Há ainda uma a inclusão dos apêndices nesta dissertação. Nos apêndices poderão 

ser consultadas todas as respostas obtidas no inquérito aplicado e também as categorias que 

foram criadas durante a análise das respostas, conforme metodologia empregada.  
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PARTE I 

Capítulo 1 

As Instituições Federais de Ensino Brasileiras - IFEBs 

Recorte histórico 

O sistema de educação brasileiro está organizado em regime de colaboração entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de todo o país. O Governo Federal, 

representado pelo Ministério da Educação (MEC), fomenta e custeia o sistema federal de ensino 

e dá assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para as 

políticas de educação de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 

compulsória, isto é, a que se refere aos 8 anos do Ensino Fundamental. Estão sob 

responsabilidade direta do Governo Federal as universidades e instituições de Nível Superior 

públicas. No entanto, o Governo Federal também disponibiliza Educação Técnica e Tecnóloga 

para além das universidades através dos Centros Federais de Educação Tecnológicas (Cefets) 

e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais de Educação), 

há também, a Universidade Federal Tecnológica, no Estado do Paraná, instituição pública 

mantida exclusivamente pelo Governo Federal. Além de ser o responsável direto pela rede de 

Ensino Superior, o Governo Federal também mantém a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Programa Nacional de Apoio à Pós-graduação. 

O Brasil conta hoje com 2.314 instituições de ensino superior (IES), das quais 296 

são públicas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira 

(INEP). As demais pertencem a entidades confessionais, grupos privados e instituições não-

governamentais. Destas instituições públicas, temos 127 universidades, das quais, 68 matidas 

pelo Governo Federal. Também fica sob administração do Governo Federal o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao MEC, o 

Colégio Pedro II e o Instituto Benjamin Constant. 

As Instituições Federais de Ensino brasileiras são autarquias criadas por lei 

específica e mantidas integralmente pelo erário. Uma das características comuns entre elas é a 
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gratuidade dos cursos oferecidos em todas as instâncias. Outra característica é a qualidade do 

Ensino: esta qualidade é percebida e aferida por índices como alto número de aprovações no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma prova realizada pelo INEP. O resultado obtido 

no ENEM serve para acesso ao Ensino Superior em universidades públicas brasileiras, através 

do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), assim como em algumas universidades no exterior, 

Portugal, por exemplo. Os estudantes dos Institutos Federais de Educação têm alcaçado as 

maiores pontuações nesta prova, segundo relatórios do MEC9. Aqui referimo-nos à uma 

mensuração do Ensino Médio, porém, as universidades federais também têm obtido as maiores 

notas em relação à qualidade10 do Ensino Superior no Brasil, em referência ao Índice Geral de 

Cursos Avaliados da Instituição (IGC), que é um indicador de qualidade que avalia as 

Instituições de Educação Superior, este cálculo é realizado anualmente. Segundo o Portal do 

INEP, em 2017, o Brasil tinha 296 Instituições de Educação Superior (IES) públicas e 2.152 

privadas, o que representa 87,9% da rede. Das públicas, 41,9% são estaduais; 36,8%, federais 

e 21,3%, municipais. Quase 3/5 das IES federais são universidades e 36,7% são Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica 

(Cefets). Os dados são do Censo da Educação Superior 2017 (Portal Inep), que teve seus 

resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) e divulgados neste portal em 3 de outubro de 2018. 

 No âmbito do sistema federal de Ensino brasileiro, observa-se um aparelhamento 

melhor em questões estruturais e de recursos humanos em comparação às instituições privadas 

de ensino. Há nas IFEBs os departamentos de comunicação social, cuja estrutura, nomenclatura 

e composição, variam de instituição para instituição. Em algumas, o sistema de comunicação 

social é consolidado e com documentos reguladores das ações e política de comunicação, já em 

outras, o sistema é amador ou sem uma estrutura regulamentada, naquelas instituições onde a 

política de comunicação está em fase de implantação, principalmente nos Institutos Federais de 

Educação, por serem instituições 11novas no Brasil. 

                                                 
9 O MEC publica anualmente um ranking da colocação dos estudantes das instituições de Ensino Médio brasileiras, 

públicas e privadas. 

10 Não é o propósito desta pesquisa detalhar a qualidade do ensino ofertado pelas instituições públicas federais. 

11 Os Institutos Federais de Educação são instituições que surgiram em 2008, originados dos Centros Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica, que por sua vez, são originários das antigas Escolas Técnicas Federais. 
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Apesar das diretrizes de comunicação social adotadas por cada instituição do 

sistema federal de Ensino, as Universidades e Institutos Federais devem obedecer às normas 

gerais de comunicação estabelecidas pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), 

órgão ligado à Secretaria Geral da Presidência da República do Brasil, e ainda, às leis de 

cerimonial e protocolo em vigor no país. 

1.1. As Universidades Federais 

As universidades surgem no cenário brasileiro no início do século XX, quando em 

1930 é fundada a Universidade do Rio de Janeiro. Sete anos mais tarde, é fundada a 

Universidade de Minas Gerais e em seguida, as Universidade de São Paulo e de Porto Alegre, 

no ano de 1934. No entanto, estas instituições nascem com a oferta de cursos específicos, não 

caracterizadas como universidades como hoje estão classificadas. 

Das 894 instituições de Ensino Superior do Brasil, 296 são públicas, como já 

mencionamos. E do conjunto de 296, 68 são universidades (o restante são faculdades, Institutos 

Federais e Cefets). De acordo com a página ‘Divisão de Temas Educacionais’ do portal do 

Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores – Brasil), assim está definida uma universidade: 

No que diz respeito à classificação acadêmico-administrativa, as IES podem receber 

diferentes denominações. 

A mais estrita, definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a Universidade. 

Trata-se de instituição acadêmica pluridisciplinar que conta com produção intelectual 

institucionalizada, além de apresentar requisitos mínimos de titulação acadêmica (um terço 

de mestres e doutores) e carga de trabalho do corpo docente (um terço em regime integral). 

É autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e administrativas, expedir diplomas, fixar 

currículos e número de vagas, firmar contratos, acordos e convênios, entre outras ações, 

respeitadas as legislações vigentes e a norma constitucional. 

Destacamos aqui a afirmativa ‘produção intelectual institucionalizada’, ora, se 

produção intelectual trata-se da produção humana, e é destinada para a sociedade com o 

propósito exclusivo de elevar o nível técnico, científico e cultural da população que compõe 

esta sociedade, há de sê-lo não apenas pela oferta do ensino técnicas e métodos, mas também, 

com reflexão crítica sobre o mundo à volta de onde e para onde são realizadas as pesquisas, 

estudos e conhecimento. 
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 No Brasil, as universidades estão diretamente ligadas à formação cidadã de seus 

estudantes. Nos cursos oferecidos, o corpo discente tem, para além das disciplinas básicas da 

área de formação, cadeiras como filosofia, sociologia e antropologia. A oferta destas matérias, 

visa preencher uma lacuna do Ensino Médio onde a grande maioria dos alunos não tem estudos 

destes campos do saber humano. Simone A. Tuzzo ao discorrer sobre a relação entre opinião 

pública, media e universidade, traz-nos a ideia de correlação, de troca, uma permuta entre 

universidade e sociedade, intercâmbio este no qual a universidade e a sociedade ensinam-se 

mutuamente. Em suas palavras, elucida esta (inter)relação mútua: 

A universidade representa para a sociedade um organismo de cultura, de conhecimento, de 

educação e de desenvolvimento científicco-tecnológico. Assim, a universidade precisa 

conhecer através da própria sociedade aquilo que ela necessita e devolver a ela o que essa 

sociedade esteja pronta para absorver, a fim de que suas descobertas e suas formas de 

questionamento ideológico se transformem em um bem para a sociedade e não um caos 

(Tuzzo 2005: 139). 

 Para o professor Euvídio Cardoso, a inclusão de disciplinas como Filosofia na 

universidade brasileira justifica-se quando somos conscientes de que a filosofia é o fundamental 

para o ensino e para a pesquisa porque apenas ela oferece os caminhos da lógica e da ética, os 

componentes fulcrais da academia. A universidade sabe bem a finalidade da lógica e da ética 

porque apenas ela é capaz de auxiliada pelas ciências do mundo e do espírito, indicar o caminho 

e o lugar do homem no mundo, com o mundo e para além do mundo. O professor assim o diz 

em seu breve artigo sobre a função social da universidade, em relação à filosofia – que aqui 

vemos como auxilar na produção intelectual do estudante: 

Trata-se, todavia, de aprofundar a convicção de que devemos aprender da filosofia as lições 

fundamentais: procurar conhecer o mundo por si mesmo, admirar sua beleza, ajudar o outro 

a fazer o mesmo e acreditar em algo mais, além da matéria, sem o que o mundo tem um único 

destino, aquela para o qual esta caminhando: a destruição e a guerra, frutos da ganância e da 

descrença na humanidade. O saber que não tem preconceitos não separa a filosofia das 

ciências nem a arte e as letras das técnicas (…). Tudo o que o homem faz é belo se servir 

para a construção e não para a destruição do mundo. É ilógico falar em oposição entre 

humanismo e ciências. É lícito falar de oposição entre diletantismo e cientificismo. Estão 

ultrapassados tanto o humanismo letrado quanto o tecnicismo consumista (Cardoso 1981). 

 Acrescentamos ainda que a universidade no Brasil é uma instituição emblemática 

quando percebemos sua história: do nascimento, quando a classe média brasileira enviava seus 

filhos para estudarem no exterior pela ausência de instituições no país, à demanda por 
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tecnicismo durante os governos militares, e à continuidade de um regime democrático nos 

nossos dias. Com isso, citamos o que traz Paini e Costa em um artigo sobre esta temática: 

Considerando que o papel assumido pela universidade está relacionado às interpretações 

históricas que dela se tem, a partir do século XIX ele tem se voltado para a “formação, 

produção dos conhecimentos para aumento da dignidade da vida, desenvolvimento 

civilizatório, aprofundamento dos valores democráticos e de elevação do humano” 

(SOBRINHO, 2003, p. 119), aspectos que estão hoje no cerne da discussão acerca da função 

social da Universidade (Paini e Costa 2016). 

Deste modo, as universidades brasileiras têm um compromisso não apenas com a 

formação profissional de seus alunos, mas também, com a formação cidadã através de uma 

metolologia que propõe o ensino específico de cada área de atuação aliado a disciplinas como 

filosofia, sociologia e antropologia, por exemplo, que instigam um pensamento crítico e 

reflexivo que são importantes para esta formação. 

1.2. Os Institutos Federais de Educação - IFs 

Ao falarmos dos Institutos Federais de Educação, primeiramente mencionamos 

aqui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), que de 

acordo com o portal do MEC: 
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Figura 1 - Portal da Rede Federal 

 

Fonte: PrintScreen da página da Rede Federal no Portal do MEC (MEC 2019). 

 Como maioridade dentro da Rede, os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia constituem, como assim já está designado, uma rede de educação que está presente 

em todos os Estados do Brasil. São, portanto, instituições públicas que ofertam cursos 

profissionalizantes gratuitamente durante o Ensino Médio (aquele que antecede o Ensino 
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Superior), cursos tecnicistas (Tecnólogos), cursos superiores (Graduações e Licenciaturas), e 

também, pós-graduação. 

São autarquias federais com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. Equiparadas às universidades federais quanto à forma 

administrativa, são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional, tecnológica e gratuita em 

diferentes modalidades de ensino. Com isso, uma característica destas instituições é a variedade 

de público estudantil, que compreende adolescentes (Ensino Médio) e adultos (Cursos 

Superiores e pós-graduações). 

A finalidade dos IFs é qualificar profissionais para os diversos setores da economia, 

e também realizar pesquisas e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, 

produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e com a sociedade, 

oferecendo mecanismos para a educação continuada. 

Estes institutos foram criados pela Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, com a assinatura do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, 

são instituições muito jovens quando consideramos a atual composição destas autarquias, no 

entanto, a história dos IFs começa com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices pelo 

Governo Federal – Nilo Peçanha - em 1909, nos 19 Estados existentes à época. 

Nas décadas de 50 e 60, estas Escolas de Aprendizes foram promovidas a autarquia 

federal, adquirindo a partir daí, autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar, recebendo a denominação de Escolas Técnicas Federais (ETF). No 

final da década de 90, as instituições foram transformadas em Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), e então, tornam-se especializadas na oferta de educação tecnológica nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, com prioridade na área tecnológica, além dos cursos 

superiores. 

Em 2008, com a união das Escolas Técnicas Federais Agrícolas e os CEFETS, 

surgem então os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Estes ofertam os cursos 

técnicos, tecnicistas, superiores e pós-graduação, em todas as áreas do saber. 

No entanto, em dois Estados não houve esta junção, e isto fez com que ainda 

restassem dois CEFETS no país: em Minas Gerais – CEFET MINAS e no Rio de Janeiro – 
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CEFET RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca). Contudo, 

nestes Estados foram criados também o Instituto Federal do Rio de Janeiro (RJ) e cinco IFs em 

Minas Gerais: Instituto Federal de Minas Gerais, Instituto Federal do Norte de Minas, Instituto 

Federal do Sul de Minas, Instituto Federal do Sudeste de Minas e o Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro. Nota-se a quantidade significativa de instituições em um único Estado 

(MG), a presença de mais de um IF é comum nos maiores Estados do Brasil; na Bahia, em 

Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ao todo, são 38 Institutos Federais 

de Educação no país. 

 Ainda sobre a Rede Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cabe informar também que é composta, para além dos Institutos Federais, dos 

Centros Federais de Educação Tecnológica, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

das Escolas Técnicas vinculadas às universidades federais e do Colégio Pedro II. 

 

1.3. Cefet Rio, Colégio Pedro II e Instituto Benjamin Constant 

 

 Cefet do Rio de Janeiro 

 O Portal do Cefet RJ traz as seguintes informações: 

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) teve sua 

origem em 1917 como Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Atualmente, é 

uma instituição federal de ensino que se compreende como um espaço público de formação 

humana, científica e tecnológica. Oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, 

subsequentes (pós-médio), tecnológicos, de graduação e de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu (mestrado e doutorado), nas modalidades presencial e a distância. 

O Cefet/RJ atua na tríade ensino, pesquisa e extensão e visa contribuir para a formação de 

profissionais bem preparados para o desenvolvimento econômico e social de mesorregiões 

do estado do Rio de Janeiro. Desde a expansão da rede federal de ensino técnico e 

tecnológico, a instituição conta com o campus-sede Maracanã e com mais 

sete campi espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, que são: Angra dos Reis, Itaguaí, Maria 

da Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. Fonte: Portal Cefet/RJ (Portal 

Cefet RJ 2019). 

 O Cefet RJ tem a visão de tornar-se Universidade Federal de Ciências Aplicadas do 

Rio de Janeiro. 
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Colégio Pedro II 

Criado por decreto em dezembro de 1837, é a única instituição de ensino federal 

com a característica de colégio. Situa-se na cidade do Rio de Janeiro. Abaixo, um recorte de 

sua história publicada no site da instituição: 

Figura 2 - Colégio Pedro II. 

Fonte: PrintScreen do site do Colégio Pedro II (Portal CP2 2019). 

Instituto Benjamin Constant 

O Instituto Benjamin Constant (IBC), localizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, 

é um órgão singular, dotado de autonomia administrativa limitada, ligado diretamente ao 

Gabinete do Ministro da Educação, sendo uma instituição específica para deficientes visuais. 

As informações do Portal da instituição dizem que: 

O IBC é mais do que uma escola que atende crianças e adolescentes cegos, surdocegos, com 

baixa visão e deficiência múltipla; é também um centro de referência, a nível nacional, para 

questões da deficiência visual, capacitando profissionais e assessorando instituições públicas 
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e privadas nessa área, além de reabilitar pessoas que perderam ou estão em processo de perda 

da visão. 

Ao longo dos anos, o IBC tornou-se também um centro de pesquisas médicas no campo da 

Oftalmologia, possuindo um dos programas de residência médica mais respeitados do País. 

Através desse programa, presta serviços de atendimento médico à população, realizando 

consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. 

O Instituto é comprometido também com a produção e difusão da pesquisa acadêmica no 

campo da Educação Especial. Através da Imprensa Braille, edita e imprime livros e revistas 

em Braille, além de contar com um farto acervo eletrônico de publicações científicas (Portal 

IBC). 

 Os servidores que trabalham nos Cefetes, Colégio Pedro II e IBC estão sob o mesmo 

regime jurídico e plano de carreira dos servidores das universidades e Institutos Federais. 

 

1.4.Ingresso no serviço público brasileiro 

 O ingresso na carreira dos cargos12 técnico-administrativos em educação, como no 

caso das IFEBs, dar-se-á mediante concurso público13, em âmbito nacional, de provas ou de 

provas e títulos, observadas a escolaridade e experiência estabelecidas de acordo com o Art. 9º 

da Lei n. 11.091, de 12 de junho de 2005. O concurso é preceito legal, está na Constituição 

Federal do Brasil de 1988, que traz em seu Artigo nº 37: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998).14 

 O certame poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou 

mais etapas, e pode ainda incluir um curso de formação, a exemplo dos concursos para policiais 

                                                 
12 Cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a 

um servidor, conforme o que diz a Lei 11.091/2005. 

13 Concurso público é o processo seletivo utilizado pela iniciativa pública para a contratação de novos funcionários 

para as autarquias. Atualmente, os concursos devem, por força da lei, ou por coerência, ser democráticos, 

divulgados e abertos à todos os cidadãos brasileiros (também há abertura para estrangeiros em alguns casos), desde 

que cumprar os requisitos preestabelecidos de acordo com a legislação em vigor e necessidades da adminisntação 

pública. 

14 As informações colocadas em corpo de texto podem ser consultadas no site do Governo Federal pelo endereço 

eletrônico: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 



47 

federais. A instituição contratante é responsável por fazer e publicar o edital que define as 

características de cada etapa do concurso público, os critérios de escolaridade, a formação 

especializada quando requerida e a experiência profissional quando necessária, e ainda, os 

critérios de eliminação e classificação dos inscritos. 

No caso dos RPs das IFEBs, todos, sem exceção, foram admitidos via concurso 

público federal. Os concursos para esses técnicos administrativos não requerem curso de 

formação após aprovação, apenas o estágio probatório15, comum a todos os servidores. 

A criação de cargos públicos 

Os cargos públicos da administração federal, entre eles, o de Relações Públicas, 

foram criados (e são criados) de acordo com a seguinte legislação brasileira: por medida 

privativa do Presidente da República, para o Poder Executivo Federal (art. 61, § 1º, II, “a”, 

CF88), por medida privativa do Supremo Tribuanl Federal, dos Tribunais Superiores e dos 

Tribunais de Justiça, para o Poder Judiciário (art. 96, II, “b”, CF88), e mediante resolução da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, para o Poder Legislativo Federal (art. 51, IV, e 

art. 52, XIII, CF88). Desta forma, somente com a formalidade legal qualquer cargo público 

pode ser criado no país. Por outro lado, a Constituição Federal prevê no art. 84, VI, que compete 

privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e 

funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação 

ou extinção de órgãos públicos, bem como sobre a extinção de funções ou cargos públicos, 

quando vagos. 

Em nossa pesquisa, constatamos que a maior parte dos RPs foram admitidos no 

serviço público há cinco anos, numa diferença significativa para os demais períodos de 

contratação, como se constata do gráfico nº 1, que se segue: 

15 Perído de 3 anos em que o aprovado no concurso é avaliado por sua aptidão e capacidade de acordo com critérios 

de assiduidade – disciplina - capacidade de iniciativa - produtividade – responsabilidade, está previsto na Lei 

8.112/90. 



48 

 

Gráfico 1 - Quantitativo de servidores por tempo de admissão no cargo de RP 

 

 

(Fonte e ilustração: autoria própria) 

 Por esta estatística percebemos que os concursos com vagas para Relações Públicas 

são, relativamente, recentes. É muito relevante dizer também que os servidores com mais de 20 

anos de exercício, não foram contratados diretamente para o cargo de Relações Públicas, foram 

portanto, contratados para outros cargos e remanejados ao cargo de RP, graças à legislação em 

vigor à época, que permitia a readequação do servidor para cargos diferentes ao do concurso, 

ou ainda, uma outra situação, e aqui enquadram-se os servidores de 15 a 20 anos de contratação, 

que é o exercício das funções de RP, mesmo em posse de outro cargo, desde que cargos afins 

que não configurem desvio de função. Neste último exemplo, temos os servidores contratados 

como docentes mas que estão ou atuam também em funções administrativas. 

 

 Atribuições do cargo pelos editais 

 Ao trazermos as atribuições do cargo de Relações Públicas para a melhor 

compreensão desta pesquisa, é-nos pertinente dizer que o cargo é o conjunto de atribuições 

comuns ao exercício de uma profissão, atribuições estas com suas peculiaridades e formação; 

é constante, ou seja, quem está em posse de um cargo, o ocupa por todo o prazo da contratação, 
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ou por quanto tempo estiver ao dispor da instituição, ou seja, tem prazo indeterminado. O cargo 

está diretamente ligado à formação técnica ou acadêmica do profissional, outrossim, aos 

aspectos específicos que requerem esta formação. Por outro lado, temos a função, que uma 

condição temporária, é uma incubência com prazo determinado; é mais limitada em relação às 

atribuições que o cargo. A função está mais associada às resposabilidades por determinadas 

atividades. 

Assim, a partir do entendimento da diferença entre cargo e função, já encontramos 

a primeira evidência de que as IFEBs reconhecem e primam por completarem seus quadros de 

servidores com a inclusão do cargo de Relações Públicas, visto que as atividades 

desempenhadas por estes profissionais ultrapassam as funções de comunicação que poderiam 

ser delegadas a outros profissionais. Queremos dizer com isto que, se a atividade de relações 

públicas é um conjunto de funções atribuídas ao RP, este conjunto exclui a limitação de funções 

que outro profissional executaria. 

Ao nos debruçarmos sobre a amostragem de editais com as atribuições do cargo de 

Relações Públicas, extratamos que a principal atribuição do cargo de RP é assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Certo é que trata-se de uma atribuição muito 

subjetiva e ampla, pois, assessorar, envolve toda uma lista de verbos que aí poderíamos elencar. 

Foram pesquisados 57 editais: 28 editais de Institutos Federais, 28 de universidades e 1 edital 

de um CEFET - a atribuição assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão é 

recorrente 54 vezes, ou seja, 94,7% (em 26 editais de Institutos Federais e 27 editais de 

universidades). 

A seguir, no próximo capítulo abordaremos o marco teórico que é referência para 

esta pesquisa. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

‘Para os indivíduos não críticos não basta ter informação, 

ela será colocada como uma brisa que passa e não como um 

bálsamo que fica e que transforma.’  

Simone A. Tuzzo 

2.1. Revisão da literatura 

A nossa procura por informações que constituirão o bojo desta dissertação perpassa 

por uma consulta criteriosa da literatura concernente às relações públicas e comunicação social. 

Esta consulta, pois, nada mais é que uma pesquisa auxiliar, no entanto, igualmente importante 

quanto a pesquisa maior deste trabalho. Sem nos debruçarmos sobre a literatura que nos dê uma 

direção, não seria possível encontrar uma ou várias respostas condizentes com o conhecimento 

científico. Então, tomamos por pesquisa este referencial: 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas procurar 

a verdade: é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos 

(Lakatos e Marconi 1992: 43). 

Assim, partimos pelo caminho da pesquisa bibliográfica para conhecer a verdade 

sobre o assunto que analisamos de modo a encontrarmos as respostas ocultas e trazê-las à luz 

do estudo, corroborando o enunciado acima proferido pelas autoras 

Para compreendermos melhor a importância de um profissional de RP nas 

instituições públicas federais de ensino no Brasil, começamos por uma revisão bibliográfica 

como égide do nosso pensamento crítico e para nos munirmos com os conceitos filosóficos, 

técnicos e científicos sobre as relações públicas, e um direcionamento de acordo com as técnicas 

de comunicação adotadas para constituir as atribuições dos cargos dos comunicadores das 

instituições públicas brasileiras.  
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 Não trata este estudo da importância da comunicação social no contexto 

empresarial, tampouco nas instituições públicas de ensino. No entanto, faz-se necessária, 

também, uma inserção desta temática para uma condução direta à essência desta pesquisa. 

 Começamos nosso referencial teórico a partir das teorias e conceitos de relações 

públicas, que são o tema central e binômio condur desta dissertação. 

 

 2.2. Relações Públicas 

 A utilidade do profissional de Relações Públicas nas instituições públicas de ensino 

no Brasil é amparada pelas mesmas prerrogativas da utilidade deste profissional nas demais 

instituições públicas (empresas e órgãos do governo, quer na esfera federal, estadual ou 

municipal). Para Bonfim (2017: 69): 

Seria interessante às organizações públicas contar com profissionais de Relações Públicas 

que possam redefinir suas estratégias de comunicação para, de fato, uma comunicação 

pública estatal, que desenvolvesse uma filosofia de comunicação integrada como nos ensina 

Kunsch (2003), de acordo com seus objetivos estratégicos e missão institucional, 

proporcionando qualidade ao conhecimento da coisa pública, levando à harmonização de 

conflitos e de interesse dos públicos cada vez mais específicos que se encontram hoje no 

relacionamento dos órgãos públicos. 

 Outro aspecto importante é a capacidade de assessoria à gestão no que diz respeito 

aos interesses da organização, pública neste caso, e à sociedade. Uma vez que, a exemplo das 

empresas privadas, conflitos e ruídos de comunicação também podem ocorrer na instituição 

pública perante o público externo. Afirma Fortes (2002: 149): 

As atividades de Relações Públicas almejam compreender e ajuizar a intenção das 

controvérsias surgidas, assegurando, igualmente, a permanência do conceito público como 

apoio à manutenção dos investimentos produtivos da companhia, num trabalho de 

assessoramento calcado na consagração do equilíbrio entre o interesse privado e o interesse 

público. 

 Com isso, uma vez constatada a presença significativa de RPs a serviço do Governo 

Federal, perfazendo um total de 183 (171 em instituições de ensino e 12 em outros órgãos), 

segundo o Portal de Transparência do Governo Federal do Brasil, apresentamos, a seguir, um 

recorte histórico, teórico e conceitual desta profissão que também está no quadro de cargos da 

Administração Pública Federal do Brasil. 
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Relações Públicas: uma retrospectiva da profissão 

Não há outra forma de falarmos sobre a gênese desta profissão sem trazer à tona o 

seu contexto histórico de seu país natal, os Estados Unidos16 (Heath 2005; Ruão et al., 2014: 9; 

Ruler & Vercic 2003:157), no final do século XIX: a América acabara de passar por um 

conturbado processo de mudanças e conflitos internos como a  Grande Depressão, a política do 

New Deal, a Guerra da Secessão e a expansão territorial que causaram fortes transformações 

sócio-culturais na sociedade da época. Após a publicação de um artigo por um jornalista, John 

O’Sullivan, floresce o movimento Manifest Destiny, juntamento com o American Way of Life. 

Todos estes fenômenos provocam reações no comportamento comunicativo americano, com 

efeitos na comunicação massiva a partir do século seguinte. 

Estas alterações são assimiladas pelas empresas, que à época, experimentavam a 

forte mecanização dos processos de produção e exploração dos operários. Por sua vez, os 

trabalhadores se articulavam em manifestos contra a exploração, o que era negativo para a 

imagem institucional das organizações (Pinho apud Fonseca 2014: 24). Isto faz com que estas 

empresas adotem práticas comunicativas que ‘falem’ por si, numa tentativa de reversão à uma 

imagem positiva perante seus públicos. 

Neste cenário, profissionais e cientistas críticos, de várias áreas, como jornalistas, 

psicólogos, médicos, sociólogos e antropólogos, começam a elaborar pesquisas científicas nas 

quais a comunicação social era o campo de pesquisa. Surgem então ensaios, relatórios, debates, 

artigos e diversas publicações a respeito do comportamento das audiências, dos meios de 

comunicação, das mensagens, dos influenciadores e sobretudo, dos públicos (Heath 2005; 

Temer & Nery 2009). 

A revisão bibliográfica dos conceitos técnicos e filosóficos de ‘relações públicas’ 

começa com uma citação introdutória, uma forma imediata e simplificada publicada por Stuart 

M. Levy em seu livro sobre comunicação integrada, no qual inicia com a seguinte afirmação

(Levy 2006: 01): “Public relations (PR) is the means and industry of influencing public opinion 

16 Consideramos que não é certo que se possa localizar ipis verbis o nascimento das relações públicas nos EUA, 

uma vez que elas sempre existiram; o que há é a produção de mais material nos EUA que assim define o seu 

nascimento. Poder-se-á assumir que se trata de um nascimento mais ou menos consensual neste local do globo. A 

este respeito nos diz Heath que “Public relations neither started in the United States nor does it reside exclusively 

there. So we were fortunate to give voice to the presence of the practice and key practitioners in other countries” 

(2005: xxiv). 
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towards an organisation and its products or services”17. Certamente é um conceito 

introdutório, dada a amplitude das funções, técnicas, e deontologia da profissão.  

 Numa tentativa de definir e discorrer sobre o conceito de relações públicas, a 

Enciclopédia de Relações Públicas, editada por Robert L Heath, traz as seguintes palavras: 

Public relations has been seen as a professional practice and academic discipline dedicated 

to fostering effective two-way communication between some organization or entity, such as 

an industry, and persons whose opinions can make or break the future success of the sponsor 

(…). Public relations is a set of management, supervisory, and technical functions that foster 

an organization’s ability to strategically listen to, appreciate, and respond to those persons 

whose mutually beneficial relationships with the organization are necessary if it is to achieve 

its mission and vision (Heath 2005: 679-680).18 

 E quando se refere especificamente sobre os profissionais de relações públicas, os 

RPs, traz esta afirmativa: 

Public relations practitioners are problem solvers. They are counselors who advise the 

organizational management on how to fit best into its environment. They are tacticians and 

technicians who design and craft communication tools such as media releases, employee 

newsletters, fundraising campaigns, publicity and promotion efforts, investor reports, and 

issue backgrounders and fact sheets (2005: 680).19 

 Nenhuma definição única de relações públicas existe, segundo esta enciclopédia, e 

de fato assim constatamos. Ao longo da infinidade de definições encontradas, por diversos 

autores, corre um tema central. Os RPs se comunicam e ajudam no posicionamento favorável 

seus clientes na obtenção de favoritismo de mercados e públicos. 

                                                 
17 Relações públicas (RP) são os meios e a atividade que influenciam a opinião pública no que diz respeito a uma 

organização e seus produtos ou serviços. Tradução nossa. 

18 Relações públicas têm sido vistas como uma prática profissional e como uma disciplina acadêmica dedicada a 

promover a comunicação bidirecional entre uma organização ou entidade, ou uma indústria, e pessoas cujas 

opiniões podem contribuir para o futuro sucesso do patrocinador, ou impedi-lo. (...). Relações Públicas é uma via 

de gerenciamento, supervisão e funções técnicas que promovem a capacidade de uma organização de ouvir, 

apreciar e responder estrategicamente àquelas pessoas cujas relações mutuamente benéficas com a organização 

são necessárias no tocante ao alcance de sua missão e visão. Tradução nossa. 

19 RPs são solucionadores de problemas. Eles são assessores que aconselham a gestão organizacional sobre como 

se encaixar melhor no ambiente organizacional. Eles são estrategistas e técnicos que projetam e desenvolvem 

ferramentas de comunicação, como releases, boletins informativos para funcionários, campanhas de arrecadações, 

peças de publicidade e promoção, relatórios para investidores e informações sobre assuntos de fundo e fichas 

técnicas. Tradução nossa. 
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Um dos primeiros grandes nomes em RP, Ivy Lee, que foi descrito como um 

“cortesão para a multidão” (Heath 2005: 680), nas suas ideias, apresenta o espírito democrático 

dos RPs e a função de expor com precisão, e informação credível perante os públicos que fazem 

juízo de valor que está sendo feito. Por sua vez, o julgamento seria repassado ao cliente. A esse 

respeito, os RPs trabalham para criar relação entre a organização e as pessoas na sociedade que 

poderiam ajudar ou prejudicar a organização. 

‘O público deve ser informado’ – Ivy Lee 

Ao mesmo tempo que o fenômeno da comunicação social desperta o interesse dos 

analistas, tornando-se fértil campo de pesquisas, os profissionais de comunicação social 

também se deparam com uma demanda em crescente constante. Evidentemente que falamos 

dos jornalistas, radialistas20 e publicitários21com as características da época. Neste panorama, 

um jornalista norte-americano, Ivy Lee, desenvolve um plano de comunicação de crise para a 

organização para a qual trabalhava, Pennsylvania Railroad Company, pertencente à família 

Rockefeller. Neste plano, fica evidente a importância das corporações de se aproximarem de 

seus públicos através da comunicação. No entanto, esta comunicação, sob sua opinião, deveria 

ser pautada na transparência e participação ativa (Fonseca 2014). 

A partir de então, o case de Ivy Lee tornou-se o alicerce do que viria a ser uma nova 

profissão: Relações Públicas. Ainda no início do século XX, nos Estados Unidos da América, 

outro jornalista dá sua contribuição para as bases da profissão, mesmo que ainda não exista 

como tal: Edward Bernays. No entanto, este último tinha um olhar mais voltado para uma 

provável manipulação das massas pelos media, e não para o feedback dos públicos enquanto 

audiência. Contudo, sua importância para as relações públicas reside no fato de ter sido o 

primeiro professor de Relações Públicas em uma universidade dos EUA e por ter publicado 

uma obra precursora das funções de RP: Crystallizing Public Opinion, e também, uma 

publicação de 1928 Propaganda, na qual tráz um capítulo sobre Relações Públicas. 

20 As transmissões radiofônicas surgem nos EUA a partir de 1920 aparecem no cenário da comunicação massiva 

poucas décadas depois. 

21 Publicitários e propagandistas, ou seja, comunicadores encarregados pela publicação de anúncios 

mercadológicos e também assessores políticos. 
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 O foco central dos estudos de Bernays era a influência da comunicação nos 

públicos. Para ele, o poder de influência é de tal forma grande que somos manipulados, a todo 

momento, por aqueles que detêm o poder através da comunicação: “We are governed, our 

minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard 

of” (1928: 09)22. Como um dos gigantes das relações públicas, este jornalista vê nas funções 

do agente de Relações Públicas um formador de opinião através da persuasão, e para isso, deve 

o agente de RP ser sabedor de que os indivíduos são facilmente influenciados pela coletividade, 

ou seja, pelos grupos aos quais pertencem. Ao tratar sobre a psicologia das relações públicas 

afirmou que “one of the most effective methods [de relações públicas] is the utilization of the 

group formation of modern society in order to spread ideas” (1928: 57)23. 

 Após as duas Guerras Mundiais, com o aumento dos meios de comunicação de 

massas, industrialização em escala acelerada, surgimento de grandes corporações e aumento 

dos cursos de Comunicação Social na América e na Europa, a sociedade passa a exigir mais, 

tanto dos governos, quanto das empresas, que as comunicações sejam mais eificazes e 

participativas, o que levou os RPs a formularem estratégias e consolidação da profissão, face 

ao apelo social. Este processo acontece até os anos 70, quando então, já há considerável número 

de publicações alusentes às relações públicas. E é ao final dos anos 70 que um evento dá vigor 

à profissão: a Primeira Assembleia Mundial de Associações de Relações Públicas que 

aconteceu durante o Primeiro Foro Mundial de Relações Públicas em agosto de 1978, na cidade 

do México, contou com a participação de 33 países no envento, inclusive com a presença do 

brasileiro Teobaldo de Souza Andrade. A assembleia deliberou o seguinte acordo: 

El ejercicio profesional de las relaciones publicas exige una accion planeada, con apoyo en 

la investigación, en la comunicación sistematica y en la participación programada, para 

elevar el nivel de entendimiento, solidaridad y colaboración entre una entidad, publica o 

privada, y los grupos sociales a ella vinculados, en un proceso de integración de intereses 

legitimados, para promover su desarrollo reciproco y el de la comunidad a la que pertence 

(arquivo da Web). 

 A partir desta resolução, a atividade passa a ser percebida, e ensinada como uma 

forma de otimizar a relação entre as organizações e seus stakeholders, relação esta, que busca 

                                                 
22 Nós somos governados, nossa mente moldada, nossos gostos escolhidos e nossas ideias sugeridas amplamente 

por homens de quem nunca ouvimos falar. Tradução nossa. 

23 Um dos métodos mais eficazes é a utilização da formação de grupos da sociedade moderna para espalhar ideias. 

Tradução nossa. 
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aproximar, pela comunicação, esta audiência (públicos) às organizações, de forma positiva para 

ambos.  

Contudo, os profissionais de relações públicas nem sempre tinham formação 

acadêmica em RP, geralmente, eram oriundos do jornalismo, da publicidade e propaganda ou 

mesmo da administração de empresas e até mesmo, advogados (Simões 2001: 14). No Brasil, 

a institucionalização da profissião ocorreu no ano de 1968, quando foi então regulamentada 

mediante lei federal (aprovada pelo Congresso Nacional no anto anterior). Assim, o exercício 

da profissão passou a ser exclusivo aos bacharéis de Comunicação Social. 

Voltemos ao contexto mundial: as relações públicas, mesmo com sua definição em 

construção, já causam má compreensão do que realmente se propõem a ser, e esta não 

compreensão ou deturpação sobre a profissão é recorrente em todos os países, mesmo nos EUA 

onde surgiram. A este respeito já foi dito: 

It is unfortunate, but the term public relations sometimes is used loosely. Some people think 

it means back-slapping, glad-handing and smiling prettily to make people feel good. It is not 

uncommon for a secretary or receptionist to list public relations as a job skill on a résumé. 

The fact is that PR goes far beyond good interpersonal skills (Vivian 1991: 219-220).24 

Robert L. Heath nos aponta dois equívocos sobre Relações Públicas no prefácio de 

sua clássica Enciclopédia de Relações Públicas e estes acontecem porque, nem sempre, a 

profissão é devidamente analisada até mesmo pelos profissionais de comunicação e pelos 

estudantes de comunicação. RP deve ser vista e exercer influência. Assim, uma análise crítica 

e ponderada da profissão pode ser necessária antes que uma opinião final seja formada sobre o 

papel ético e social desta atividade. Caso contrário, os equívocos ocorrerão, o primeiro, é não 

saber exatamente o que são Relações Públicas, e o segundo, não atentar para o fato de que RP 

também desempenham um papel importante nos debates sobre questões de políticas públicas. 

First, a dismissive attitude toward public relations often is based on a narrow and 

considerably naïve sense of what public relations is and what practitioners do (…). The 

24 É lamentável, mas o termo relações públicas às vezes é usado de qualquer maneira. Algumas pessoas acham 

que significa dar tapinhas nas costas, dar boas-vindas e um sorrisinho bonito para que as pessoas se sintam bem, à 

vontade. É comum uma secretária ou recepcionista listar relações públicas como uma habilidade de trabalho no 

seu currículo. O fato é que a RP vai muito além das boas habilidades interpessoais. - Tradução nossa 
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second mistake is failure to understand that public relations also plays a large role in public 

policy issue debates (Heath 2005: xxiii).25 

 Ainda hoje, há esta confusão por parte de vários autores e profissionais da área 

quanto às funções. Trazemos aqui dois pequenos exemplos, um relato pessoal nosso e uma 

pesquisa interna realizada na Utad em 2018: Na instituição onde o autor desta dissertação 

trabalha, o Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes (Campus São Mateus), é comum alguns 

colegas tratar-nos por jornalistas quando de uma apresentação a um visitante – “este é o senhor 

Samuel, jornalista do campus…” ainda que se faça a correção quanto ao cargo ocupado, este 

equívoco tem sido recorrente. O outro exemplo da incompreensão do senso comum ao termo é 

o resultado de uma pesquisa interna que realizamos com uma amostragem de estudantes da 

Utad em maio de 2018. Elaboramos um estudo para verificar que percepção tinham os 

estudantes sobre a profissão e o profissional de Relações Públicas. Aplicamos um inquérito 

com quatro perguntas a 100 estudantes, sendo 60 do curso de Ciências da Comunicação, e 40 

de outras áreas. Com as respostas, concluímos que, em relação aos conceitos básicos de RP, 

apenas 24 estudantes demonstraram ter conhecimentos básicos sobre a profissão. O gráfico nº 

2, abaixo, detalha estes números: 

Gráfico 2 - Resultado da pesquisa com os estudantes da Utad 

 

Ilustração de nossa autoria. 

 

                                                 
25 Primeiro, uma atitude desconsiderada em relação às relações públicas muitas vezes se baseia em um sentido 

restrito e até ingênuo do que são os Relações Públicas e o que eles fazem (...). O segundo equívoco é a falta de 

compreensão de que os RPs também têm um papel importante nos debates sobre questões de políticas públicas. 

Tradução nossa. 



59 

Esta profissão, e quem a exerce, são, muitas das vezes, confundidos com outras 

atividades por parte da sociedade em geral, e esta constatação não é ignorada nesta dissertação. 

Esta constatação nos dois exemplos acima, corroboram a ideia exposta por Simões (1991: 13) 

de um reducionismo da comunicação e do marketing, por fatores históricos. 

Quanto aos conceitos já (pré)estabelecidos para definirem o termo Relações 

Públicas, partido do Acordo do México, houve e ainda há várias outras tentativas de o 

conceituarem. Conforme Gonçalves (2015: 67), “Não existe uma teoria única, definitiva e 

consensual sobre as relações públicas”. No entanto há paradigmas de investigação e definições 

norteadoras que buscam definir Relações Públicas. Traremos para o bojo desta pesquisa alguns 

dos conceitos por autores americanos, portugueses e brasileiros. No entanto, ao compararmos 

o que estes autores definem para Relações Públicas, percebemos que a essência é mesma.

Começamos com o professor americano da Winona State University, John Vivian, que ao 

escrever sobre os meios de comunicação de massa, reservou um capítulo para abordar as 

relações públicas. Assim propõe Vivian: “Public relations is a management tool for leaders in 

business, government and other institutions to establish mutually beneficial relantionships with 

other institutions and groups”26 (1991: 220). Neste conceito RP está reduzido simplesmente a 

uma ‘ferramenta de gestão’. Pode parecer uma redução da dimensão que tem a profissão, no 

entanto, o mencionamos, por entender que, apesar, da dimensão ultrapassar os limites 

ferramentais, as funções de relações públicas são estratégias que devem ser apoiadas pela gestão 

organizacional para obtenção de bons resultados. 

Outra visão sobre Relações Públicas é a que temos de forma generalizada nos países 

europeus. Na Europa, há uma referência entre RP e comunicação organizacional latente, 

referência esta que tende a fundir as duas funções; tomamos aqui, por base, os artigos de Ruão 

et al e Eiró-Gomes para esta conclusão. De acordo com Claude Duterme, as relações públicas 

são técnicas práticas de comunicação externas e internas das empresas. Visam basicamente, a 

busca de uma imagem institucional favorável à organização perante seus públicos, e na 

comunicação interna, uma boa reputação com o público interno: “A sua adaptação ao interior 

é, de certa forma, «natural» e visa obter o assentimento dos membros da organização, a sua 

confiança na empresa, manter a «imagem interna» desta” (Duterme 2002: 36). Também é 

26 Relações Públicas é uma ferramenta de gestão para líderes em empresas e negócios, governo e outras instituições 

para estabelecer relações mutuamente benéficas com outras instituições e grupos. Tradução nossa. 
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notória a associação entre relações públicas e ações de visibilidade da responsabilidade social 

das organizações, ou seja, uma função de RP como promotora deste processo. O autor decorre 

sobre a focalização do balanço social das empresas na fronteira entre a comunicação externa e 

a comunicação interna, e de qualquer das formas, uma dinamização que pode ser otimizada 

com as técnicas de RP, “o conjunto das práticas «descritivas dos acontecimentos» no seio da 

empresa faz igualmente parte deste trabalho de relações públicas (2002: 111)” 

 Em outro artigo sobre a temática das Relações Públicas na Europa, os autores fazem 

uma pesquisa com 37 participantes de 25 países numa tentativa de encontrar um conceito 

autenticamente europeu. Os resultados apontaram a existência de quatro características do que 

os pesquisadores denominam “Relações públicas européias”: reflexiva, gerencial, operacional 

e educacional. Extraímos que da pesquisa que as definições da profissão são múltiplas, 

conforme o trecho a seguir: 

Podemos focalizar inicialmente o desenvolvimento das relações públicas como uma 

especialidade de departamentos de relações públicas e das associações de relações públicas. 

Como Deetz supõe para seu campo de interesse, que no caso das relações públicas a adoção 

desta abordagem poderia trazer uma clássica queixa de que existem tantas definições de 

relações públicas quantas pessoas praticando-as e ensinando-as: “não é de surpreender que 

estas revisões contêm freqüentemente lamentos sobre a desunião na área. Isto pode bem ser 

um artefato do princípio organizacional utilizado” (Ruler e Vercic 2003: 166). 

 E ainda, pela leitura do artigo, fica evidente uma lacuna sobre os conceitos que 

norteiam as Relações Públicas no velho continente, a partir da conceituação europeia. Aqui, 

neste outro trecho, percebemos a inquietação dos autores a este respeito: 

Em nossa opinião, as relações públicas não são realmente um fenômeno para ser descrito e 

definido e nem uma função profissional administrativa. Na nossa visão elas deveriam, acima 

de tudo, ser vistas como uma visão na organização, isto é, um processo estratégico de 

enxergar uma organização desde uma perspectiva “externa” e “social”. Os interesses básicos 

das relações públicas são a exclusividade da organização e a preservação do “alvará de 

funcionamento” da organização. Como o marketing é visto pela organização a partir da visão 

do mercado, relações públicas são vistas pela organização a partir de uma visão pública (o 

que significa a “esfera pública”)” (Ruler e Vercic 2003: 168-169). 

 Estes autores nos dão a ideia de que o processo de RP no cenário europeu é voltado 

para a lucratividade das organizações através das estratégias de comunicação, e que as funções 

de interlocutor social são embrionárias, assim concluem o artigo: “gostaríamos de sugerir que 

as relações públicas ampliem seu foco, que hoje se encontra nos negócios, à sociedade como 
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um todo. Os acadêmicos não se têm interessado por este papel pró-social das relações públicas” 

((Ruler e Vercic 2003: 170). No entanto, pela definição inglesa, o enfoque está na reputação a 

essência das relações públicas. O portal do Instituto de Relações Públicas britânico apresenta 

esta definição: 

Public Relations is about reputation - the result of what you do, what you say and what others 

say about you. 

Public Relations is the discipline which looks after reputation, with the aim of earning 

understanding and support and influencing opinion and behaviour. It is the planned and 

sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an 

organisation and its publics.27 

Nesta concepção, onde reputação é a palavra-chave, a finalidade desta reputação 

obtida através das relações públicas é uma política de promoção da boa convivência e 

mutualidade. Assim, mais uma vez, converge e converte-se em relacionamento, que para nós é 

a concepção magna de relações públicas. 

Para além do Atlântico, o cenário português 

Ao falarmos de Relações Públicas em Portugal, necessário se faz citar o nome de 

um dos pioneiros e mais importantes RP portugueses, tanto por ser profissional de Relações 

Públicas, quanto por ser professor desta cadeira, e uma das referências mais citadas sobre o 

assunto no país: Américo da Silva Ramalho. 

As relações públicas foram entendidas por Ramalho de acordo com três atitudes 

diferentes: a primeira, relações públicas são uma forma de fazer e aceitar o poder; a segunda, 

são, fundamentalmente, uma técnica de management; e a terceira, uma filosofia de 

comunicação. (Soares 2015: 37-38). O gráfico nº 3 mostra o esquema segundo Ramalho: 

27 Relações Públicas concerne a reputação - o resultado do que você faz, o que você diz e o que os outros dizem 

sobre você. Relações Públicas é a disciplina que cuida da reputação, com o objetivo de ganhar compreensão e 

apoio e influenciar a opinião e o comportamento. É o esforço planejado e sustentado para estabelecer e manter boa 

vontade e compreensão mútua entre uma organização e seus públicos. Tradução nossa. 
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Gráfico 3 - RP segundo Ramalho 

 

Ilustração de nossa autoria. 

 De acordo com Soares, que nos apresenta a visão de Ramalho, na primeira atitude, 

muitos dos detentores do poder econômico, do poder político, do poder social entendem que as 

Relações Públicas servem para, de forma sofisticada, manipular as atitudes e as correntes de 

opinião ou, na melhor das hipóteses, como processo de desculpabilização institucional. 

 Uma interessante visão de relações públicas é a que João Alves Duarte sugere 

quando muda o foco das relações públicas ‘para a comunicação’ e direcionando ‘para os 

públicos’, é o novo modelo integrado de relações públicas. Nesta concepção, a integração, que 

também é uma das funções de RP, se dá em três níveis de análise: macro, média e micro 

(Ravazzani 2006: 10). Na análise macro, ele considera os públicos como grandes formas de 

associações humanas. “A consciência da diversidade é cada vez mais vista a partir do nível 

macro, onde há uma grande variedade de públicos-como-instituições.” Na média, ele concebe 

uma coletividade específica como a ‘encarnação’ de uma instituição. Na micro, o objetivo é 

compreender os públicos como agrupamentos sociais formados por indivíduos com 

características especiais, ressaltando a dimensão humana e pessoal, “é na análise de nível micro 

que o modelo integrado pode ser aplicado à questão da diversidade”.  

 Apesar da escassa publicação portuguesa sobre Relações Públicas, há uma 

importante visão desta profissão e atividade, que ora é percebida como departamento, ora como 

atividade específica de um profissional, mesmo que teoricamente. Esta inconsistência na 

percepção sobre RP acaba por interpretar as funções básicas das Relações Públicas como 
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aquelas da comunicação institucional (Eiró-Gomes), sendo necessária ainda uma defesa das 

reais funções de RP no contexto português. Ruão et al também indicam uma divergência 

conceitual entre RP e comunicação organizacional em Portugal, e evidenciam esta divergência 

ao afirmarem que: 

A polissemia do termo Relações Públicas e a falta de acordo em relação às definições e às 

conotações a que se presta esta área, também têm ajudado à forma como vêm sendo tratadas 

e até contribuído para dispersar o uso desta prática profissional no mundo empresarial. Além 

de que, a persistente confusão de termos e a sobreposição dos conceitos de Relações Públicas 

e de Comunicação Organizacional têm concorrido para agravar a compreensão dos seus 

propósitos fundamentais e dos domínios que servem de fronteira a estes campos, quer no 

mundo da academia quer no mundo empresarial (Ruão et al., 2014: 04). 

 Por outro lado, a profissão em Portugal é regulamentada por lei, mas não 

fiscalizada, isto faz com que o seu exercício seja aleatório, sem fiscalização e sem uma 

definição clara por parte das empresas e dos próprios profissionais. O mesmo não acontece com 

a publicidade e propaganda, o marketing e o jornalismo. Conforme Fonseca (2014: 03): 

Em Portugal, a produção científica relativa às RP é menos significativa do que a que se faz 

em Jornalismo ou em Publicidade. Sebastião justifica o facto, alegando que a diminuta 

investigação nacional segue de perto o que “acontece por toda a Europa” (2009: 71); na visão 

de Gonçalves isso deve-se também à circunstância de as Relações Públicas estarem ainda “na 

sua infância” (2010a: 9). 

 Apesar do autor mencionado na citação de Fonseca tratar as Relações Públicas 

como numa fase de ‘infância’, em nossa visão percebemos não uma fase inicial, mas sim, um 

contexto diferente no qual as atribuições desta profissão são diluídas nas outras profissões de 

comunicadores. 

 Mafalda Eiró-Gomes afirma que (2013: 1053): 

Encaramos e defendemos as Relações Públicas como uma disciplina que vai muito além de 

gerir interesses e necessidades e que, portanto, se assume como uma função de gestão que 

trabalha para construir e gerir relações entre a organização e todos os públicos que afetam ou 

são afetados pela mesma, fazendo, ao mesmo tempo, a gestão de toda a envolvente e agindo 

proactivamente na procura de soluções e estabelecimento de diferentes cenários. 

 De acordo com Eiró-Gomes, RP ao assumir a função de gestão, a finalidade torna-

se a consolidação de relacionamentos, e assim, percebemos que corrobora a definição do 

professor Vivian. 
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 As principais funções que compõem a função de RP, pelo prisma português, 

segundo Isidoro et al., (2014: 65-66), são representadas no quadro nº 4, a seguir: 

Gráfico 4 - Imagem representativa da explanação dos autores portugueses. 

 

Ilustração de nossa autoria. 

 

 Para os autores cada um destes segmentos estão assim explicados (2014: 66): 

Assessoria e consultoria – no âmbito das políticas de relações públicas, publicidade 

institucional, marketing, etc. 

Pesquisa – no âmbito de pesquisas de informação de imprensa, análise de mercado, públicos-

alvo e situações que possam afetar a imagem da empresa junto à opinião pública, etc. 

Planejamento – no âmbito da elaboração de ações de relações públicas, campanhas 

institucionais de publicidade, descrição de execução de atividades e sua exequibilidade, etc. 

Implementação – no âmbito de divulgação aos media, comunicação entre empresa e o seu 

público, coordenação de eventos, inaugurações, convenções, etc. 

Avaliação – no âmbito dos resultados recorrentes das ações desenvolvidas de relações públicas. 

 Contudo, esta definição é vista como limitante das relações públicas relegando-as 

a apenas um instrumental de gestão, Fonseca (2014: 20), ao discorrer sobre o assunto, aponta 
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que “o conceito de comunicação (…) é salientar, por isso, a importância que, nele, operam as 

Relações Públicas, sabendo-se das preocupações que, ao longo dos tempos, os seus teóricos 

foram devotando às dimensões de comunicação interna e externa das organizações”, que para 

a autora, as relações públicas são uma modalidade de comunicação, não apenas um instrumento. 

E ainda, a autora em sua tese de defesa de doutoramento enfatiza a atuação na comunicação 

interna e externa como sendo a base das relações públicas e suas principais funções seriam a 

assessoria de imprensa, a gestão de eventos e a gestão de crises: 

Com Lampreia assumimos, contudo, uma visão mais simples do exercício profissional das 

RP, focalizando dois pólos de interesse, a comunicação interna e externa das organizações, 

(…). Assim sendo, a análise que as Relações Públicas têm nesta tese sublinha a importância 

de duas dimensões do conceito de comunicação (externa e interna), alertando-nos para três 

das suas mais relevantes componentes práticas: a assessoria de imprensa, a gestão de eventos 

e a gestão de crise (Fonseca 2014: 42). 

De forma lata, os autores portugueses apoiam-se no tripé teórico das Relações 

Públicas, que Sebastião (2015: 381) faz menção da seguinte maneira: “Há um conjunto de 

teoria das relações públicas fundamentais paro o planeamento estratégico da comunicação 

política e da relação com os media, nomeadamente: a teoria situacional dos públicos, a teoria 

relacional e a teoria contingencial” (grifos do autor). Ao discorrer sobre cada uma destas 

teorias ao tratar sobre política, comunicação e relações públicas, o autor faz um percurso por 

cada uma destas teorias com clareza e objetividade. Para a primeira, apoia-se (principalmente) 

nos textos de James E. Grunig e Todd Hunt. Define a primeira dizendo que: 

A teoria situacional dos públicos procura explicar quando e porque comunicam os públicos, 

e de que forma a comunicação organizacional poderá ser mais ou menos eficaz (teoria da 

excelência), ou seja, a teoria situacional dos públicos procura identificar os comportamentos 

comunicativos dos públicos, normalmente, do ponto de vista da organização (2015: 382). 

Sebastião recorre às palavras de Grunig como suporte para esta teoria, e evidencia 

com esta citação deste autor (2015: 382): 

A teoria situacional dos públicos assume-se como uma ferramenta fundamental para 

identificar stakeholders e públicos, isolando os públicos estratégicos com quem a 

organização deverá desenvolver relações efetivas e planear diferentes estratégias de 

comunicação (Grunig, 2006: 155) 
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 Ao referir-se à teoria relacional dos públicos, Sebastião recorre a Ferguson e traz à 

tona três enfoques básicos para esta teoria: a ética e a responsabilidade social, assuntos sociais 

e gestão desses assuntos e os relacionamentos públicos (2015: 383). A autora (p. 384) apresenta 

cinco princípios que caracterizam esta abordagem, conforme ilustra o gráfico nº 5: 

Gráfico 5 - Príncípios de Teoria Relacional de RP 

 

Ilustração de nossa autoria. 

 Conceitos no Brasil 

 As Relações Públicas no Brasil também não encontram clareza em suas definições, 

a exemplo de como se dá em Portugal. Apesar da diferente visão geral sobre a profissão, a 

realidade é que a percepção do senso comum ainda é distorcida no cenário brasileiro. A este 

respeito, Fábio França, que é referência nacional na literatura sobre RP, assim aponta em um 

artigo de sua autoria: 

É tarefa difícil tentar encontrar os caminhos pelos quais se chegou à formação do conceito 

de relações públicas no Brasil. Polissêmicas em suas manifestações, elas fazem com que cada 

interlocutor as vejam na medida de sua percepção, na expressão de Tomás de Aquino: 

“quidquid recipitur per modum recipientis recipitur” [Tudo o que é recebido o é segundo o modo 

do recebedor]. Muitas razões impedem ver com clareza o caminho seguido pelas relações 

públicas (2003). 

 Um nome que se faz necessário constar na história das Relações Públicas no Brasil 

é o do Professor Doutor Cândido Teobaldo Souza Andrade [*1919 +2003], que com sua 

estruturação do processo de Relações Públicas, elevou o estudo de grupos de grande 
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importância para transformá-los em públicos. Com seis publicações fundamentais para 

compreender e nortear as relações públicas no Brasil e inúmeros artigos científicos, o Professor 

Cândido Teobaldo “é o que poderíamos chamar um dos cardeais de Relações Públicas no Brasil: 

é o único doutor em Relações Públicas do continente americano – doutorou-se pela 

Universidade de São Paulo (Teobaldo apud Fortes 2008)”. 

Diante do paradigma organização-públicos-relacionamento, o campo para as 

relações públicas no Brasil é o mesmo do modelo americano e europeu. A história e cultura 

nacional interferiram e interferem neste paradigma assim como nos EUA e Europa, tendo em 

conta, evidentemente, o contexto sócio-político-histórico de cada uma dessas localidades. No 

entanto, os rumos parecem diferentes e o ritmo de consolidação dos conceitos, funções e teorias 

também. Uma similaridade com o percurso europeu é a constante contrução de conceitos que 

definam esta atividade. Braga aponta vários autores brasileiros que trilharam, e ainda, trilham, 

na persistência em construir um conceito capaz de unificar a noção de RP. Este autor ao falar 

dos aspectos conceituais de relações públicas, vê a área de atução como complexa e extensa 

pela diversificação e amplitude das atividades. Assim comenta: “Se por um lado esta parece ser 

uma realidade em construção, por outro lado, também nos parece plausível afirmar de modo 

mais concreto que as Relações Públicas são imprescindíveis àquelas organizações que buscam 

se diferenciar no mercado” (2018: 51). Concordamos com o autor quando refere que a 

conceituação não é “acabada”, ou seja, pronta, a cada formulação que nos é apresentada pelos 

renomados pesquisadores em nosso país, uma partícula já está alterada na dinâmica empresarial. 

Ou seja, acreditamos que as organizações são fundamentais na dinâmica que move as funções 

de relações públicas. E também, como afirma Kunsch, os próprios públicos são mutáveis (2001: 

15), o que faz com que os conceitos não se cristalizem. 

Temos ainda, como influência na dinâmica organizacional brasileira a influência 

que nos chega de além das fronteiras. A globalização, transnacionalidade e regras do comércio 

exterior, a diplomacia, a interligação das pessoas e organizações de todo o mundo na Aldeia 

Global através da Internet também são fatores que influem na dinâmica interna e de certa forma, 

acabam por ‘desatualizar’ o conceito que por ora é formulado. Aníbal Ford proferiu a este 

respeito em uma conferência na Universidad Javeriana de Bogotá, em 2001, e em sua 

apresentação decorreu sobre o contexto do público face as transformações comunicacionais e 

socioculturais. O artigo publicado desta apresentação explana bem como este contexto externo, 

principalmente as novas tecnologias, tem influenciado a sociedade brasileira: “em síntese, o 



68 

 

fato de abarcarmos números pequenos e diferenciados não faz com que deixem de ter uma 

influência decisiva na estruturação social” (Ford 2012: 94). 

 Uma das maiores vozes no assunto de Relações Públicas no Brasil, a Professora 

Margarida Maria Krohling Kunsch, também demonstra que há uma instabilidade conceitual 

para esta área da comunicação, em sua obra Obtendo Resultados com Relações Públicas a 

professora é organizadora de uma coletânea de artigos e num deles, um dos autores, Waldir 

Ferreira, antes de dar sua contribuição formulando um conceito para relações públicas, diz “às 

inúmeras definições, que certamente não serão as últimas” (2001: 75), numa breve e objetiva 

sentença percebemos que os autores corroboram esta ideia de que os conceitos são vários e 

instáveis. 

 E é sob a concordância de Kunsch que inserimos aqui um conceito que é 

diretamente ligado à síntese da profissão. Nesta definição, Ferreira (2001: 75-76-77) abarca a 

natureza administrativa, a finalidade que seriam os interesses, o objeto na figura dos públicos e 

os meios, a comunicação. Na esfera da administração estão o planejamento, a organização, a 

direção e o controle. Na esfera da finalidade estão os interesses que devem ser recíprocos e 

pautados na compreensão mútua: por um lado o interesse dos patrocinadores da atividade, e do 

outro, o interesse do público. Na esfera do objeto, a formação de públicos. Para o autor, a 

constituição dos públicos é uma incubência das Relações Públicas. Na esfera dos meios, o 

instrumental que compõe a comunicação dirigida. Por fim, o conjunto destes componentes é o 

conceito por ele elaborado, e assim definido: “relações públicas são os procedimentos da 

administração, sistematicamente estruturados, que se destinam a manter, promover, orientar e 

estimular a formação de públicos, por meio da comunicação dirigida, a fim de tornar possível 

a coexistência dos interesses visados” (Kunsch 2001: 75). Ou seja, a formação e manutenção 

dos públicos como serviço estratégico de relações púlbicas. 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Relações públicas para o Governo Federal 

No âmbito da legalidade e formalidade das relações públicas no Brasil, trazemos 

aqui a definição publicada através da Instrução Normativa Nº 5 de junho de 2011 da Secom28, 

que no Artigo Segundo, assim define RP: 

Relações Públicas: a ação de comunicação que tem por objetivo fortalecer a correta 

percepção a respeito dos objetivos e ações governamentais, a partir do estímulo à 

compreensão mútua, do estabelecimento e manutenção de adequados canais de comunicação, 

padrões de relacionamentos e fluxos de informação entre o Poder Executivo Federal e seus 

públicos de interesse, no Brasil e no exterior. 

Já pela visão governamental, percebemos uma forte tendência à promoção da 

comunicação pública via relações públicas, num esforço de transmitir aquilo que o governo, 

através de suas instâncias e autarquias, tem proposto, executado e publicado. Expressamos aqui 

nosso posicionamento crítico pessoal quando entendemos que a ordem das sentenças reforça a 

afirmativa da definição: fortalecer a correta percepção a respeito dos objetivos e ações 

governamentais, e a culminância em objetivos e ações governamentais. 

O exercício da profissão está regulamentado por quatro leis e dois decretos, no 

âmbito federal, que institucionalizam, definem e dão outras providências para o exercício da 

atividade no Brasil. A profissão é regulamentada inicialmente pela Lei 5.377, de dezembro de 

1967. O capítulo II que trata das atividades profissionais dispõe que: 

Art 2º Consideram-se atividades específicas de Relações Públicas as que dizem 

respeito: 

a) a informação de caráter institucional entre a entidade e o público, através dos

meios de comunicação; 

b) a coordenação e planejamento de pesquisas da opinião pública, para fins

institucionais; 

28 A Secretaria de Comunciação Social do Governo Federal (Secom) é responsável pela comunicação do Governo 

Federal, coordenando um sistema que interliga as assessorias dos ministérios, das empresas públicas e das demais 

entidades do Poder Executivo federal. Os departamentos de comunicação social das IFEBs estão subordinados a 

esta secretaria através das diretorias, coordenadorias e departamentos de comunicação social. 
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 c) a planejamento e supervisão da utilização dos meios audio-visuais, para fins 

institucionais; 

 d) a planejamento e execução de campanhas de opinião pública; 

 e) ao ensino das técnicas de Relações Públicas, de acôrdo com as normas a serem 

estabelecidas, na regulamentação da presente Lei. 

 

 O Decreto nº 63.283, de setembro 1968, que aprova o Regulamento da Profissão de 

Relações Públicas de que trata a Lei nº 5.377/67, rege no Art. 1º que 

a atividade e o esfôrço deliberado, planificado e contínuo para esclarecer e manter 

compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os grupos e pessoas a que 

esteja direta ou indiretamente ligada, constituem o objeto geral da profissão liberal ou 

assalariada de Relações Públicas. 

Esta concepção é oriunda da definição formulada pela Diretoria da Associação Brasileira de 

Relações Públicas (ABRP), em 14 de fevereiro de 1955, que assim diz: 

Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta 

administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização 

públicas ou privada e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos 

quais está ligada, direta ou indiretamente (ABRP 2014), 

e esta concepção da ABRP ainda está em vigor. 

 Esta definição da ABRP deixa evidente que a principal função de RP é o 

relacionamento, se considerarmos que estabelecer e manter são verbos que nos induzem à ideia 

de continuidade, e compreensaão mútua, a ideia da faculdade humana de entendimento, e para 

que haja entendimento, deve haver câmbio e intercâmbio dialéticos de ações inter-pessoais. 

 É desnecessário dizer que este texto, de 1968, não condiz mais com a realidade 

presente, apesar disto, ainda é norteador para o exercício contemporâneo da profissão. E mesmo 

com a sua atualização, conforme a RN Nº 43, a seguir, nota-se que a sua essência continua 

inalterada. A Resolução Normativa nª 43, de agosto de 2002, dispõe que algumas atividades 

são privativas às Relações Públicas:  
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Planejar, implantar e gerenciar as comunicações institucional, corporativa, 

empresarial, organizacional, estratégica, dirigida e integrada nas organizações, 

programas de interesse comunitário e fomento à informação para a opinião 

pública. 

Lecionar as disciplinas de teoria e técnicas de Relações Públicas; 

Esclarecer aos grupos de autoridades e opinião pública os interesses da 

organização; 

Mediar os relacionamentos estratégicos com os diversos públicos por meios de 

canais de comunicação; 

Desenvolver e diagnosticar pesquisas e auditorias de opinião e de imagem; 

Intermediar as relações governamentais, visando a manutenção de uma imagem 

positiva. Enfatizar o reconhecimento dos negócios da organização, sejam eles 

atividades, produtos ou serviços, junto aos públicos de interesse. 

Para efeitos de consulta e referenciamento, coletamos a seguinte legislação relativa 

à prática e atividade de relações públicas no Brasil: Lei 8.666/93, que institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que 

dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios; Lei 12.846/2013, 

que versa sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 

atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira; Lei 12.527/2011, que garante o 

acesso às informações; Decreto nº 6.377, de 19 de fevereiro de 2008, que aprova a Estrutura 

Regimental da Secretaria de Comunicação Social da presidência da República; Decreto nº 

6.555, de 08 de agosto de 2008, que disciplina as ações de comunicação do Poder Executivo 

Federal; Portaria Normativa nº 05, de 19 de dezembro de 2002, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que dispõe sobre procedimentos gerais para utilização dos serviços de 

protocolo. 
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 Relações Públicas na contemporaneidade 

 Aquilo que foi já teorizado e conceitualizado para o campo das relações públicas só 

é alcançado através de um processo sistemático, contínuo, preestabelecido e também teórico. 

Trazemos como referência desta pesquisa o processo de acordo com Waldyr G. Fortes, que foi 

desenvolvido a partir da proposta de Cândido T. de S. Andrade. A primazia do trabalho de 

relações públicas são os públicos: conhecer e relacionar-se com os públicos. Assim, o processo 

de relações públicas é condutor a este objetivo, vejamos o que nos diz Fortes a este respeito: 

“esse processo é perene, adaptável e sensível ao tempo, adminte a flexibilidade, simultaneidade 

e correlação entre as suas fases por privilegiar, basicamente, o completo estudo dos públicos – 

finalidade principal das Relações Públicas” (Fortes 2003: 47). A seguir, no gráfico nº 6, 

ilustramos isto que foi proposto por estas duas grandes referências nos estudos de relações 

públicas no Brasil: 

Gráfico 6 - Processo de RP 

 

Ilustração de nossa autoria. 
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O processo de implantação de relações públicas tem um caráter global das 

atividades propostas e desevolvidas, de acordo com Andrade (Andrade apud Fortes). Segundo 

Fortes, os RPs devem acompanhar as ações de relações públicas e adaptá-las às circunstâncias 

emergentes, ou seja, é um trabalho contínuo que requer constante observação, pesquisa e 

empenho. Uma vez implementado o processo de relações públicas, devem ser desenvolvidas as 

funções elencadas por Fortes para que o processo seja efetivamente cumprido. Estas funções 

que aqui ilustramos são básicas, contudo, de circunstância para circunstância poderão 

subdividir-se em outras mais específicas. O momento, as necessidades e a amplitude de cada 

processo assim definirão estas funções auxiliares àquelas básicas. A situação contingencial de 

uma universidade X pode ser bem diferente da universidade Y ou do Instituto Federal W. 

Portanto, há de se nortear, sempre, naquelas básicas, já que “têm caráter estratégico, pois 

suportam os relacionamentos estabelecidos e necessários para bem situar a organização perante 

seus públicos e ambiente” (Fortes 2003: 48), ou seja, considera-se primariamente os 

relacionamentos e deles parte a necessidade de avaliação para que possam decidir pela 

implementação do processo de relações públicas, sendo que “incrementar essas funções 

consigna às Relações Públicas uma ativa participação no processo estratégico das organizações, 

entendendo que devem ser consequentes, ter objetivos minuciosos e amparar permanentemente 

as diretrizes da empresa” (Fortes 2003: 48). 

Planejamento estratégico 

O processo de implantação de ações de relações públicas é, de fato, um processo de 

comunicação, um plajemento estratégico que visa aprimorar as trocas de informação entre os 

envolvidos: organização e seus públicos. Logo, trata-se de um plano que é articulado face às 

necessidades comunicacionais. Relativamente à ação de planejar estrategicamente a 

comunicação social no âmbito organizacional, Mainieri assim define planejamento: 

Um processo que nos permite, com base em um diagnóstico, deliberar as atividades e ações 

necessárias para que atinjamos determinados objetivos antecipadamente delimitados. O ato 

de planejar permite que sejam definidos cenários futuros, e que, igualmente, possamos 

estabelecer os caminhos para alcançá-los, considerando as condições em termos de elementos 

intrínsecos e extrínsecos à organização (Mainieri 2018: 76). 
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 Assim, defendemos que a própria implementação do processo de relações públicas 

faz parte de uma implementação ainda maior, é uma estratégia de comunicação que contém as 

estratégias de relações públicas. Uma maneira de entendermos este nosso ponto de vista é a 

própria natureza do cargo de Relações Públicas que é efetiva, ou seja, estes servidores são 

contratados por prazo indeterminado, não são temporários. Isto implica que, se as ações de 

relações públicas são ocasionais, as instituições não poderiam contratá-los somente diante das 

ocasiões de necessidade? Claramente que a resposta é não; e justificamos esta necessidade 

perene pela característica da constância de demandas de comunicação social: os RPs atuam não 

exclusivamente na elaboração de planejamento estratégicos, mas também na manutenção 

daquilo que o planejamento produziu. Como bem diz Mainieri: “aos profissionais da 

comunicação cabe não vendar os olhos a esses desafios, sob pena de sucumbirem aos processos 

comunicacionais, na insana tentativa de controlá-los” (Mainieri 2018: 81). E traduzimos aqui 

‘vendar os olhos’ não apenas por acompanhar o processo durante toda a sua execução, mas 

também, na ininterrupção da prestação de serviços à comunicação social. Portanto, se o sucesso 

das organizações diante dos desafios da comunicação - e sabemos que as IFEBs têm uma grande 

tarefa a cumprir no campo da comunicação e relacionamento - é alcançado pelas ações de 

relações públicas, então a permanência deste profissional é necessária, mesmo porque, segundo 

França, “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 2001: 09). 

 Encontramos no modelo elaborado por Kunsch um planejamento ainda mais 

complexo e que engloba todo o contexto organizacional, a partir das decisões tomadas pela 

gestão da organização. 

 Em todos os conceitos de Relações Públicas, há o indício de que os profissionais 

desta área estão incubidos ou são responsáveis pela elaboração de um plano de comunicação 

estratégica, ao partirmos do pressuposto de que estes conceitos culminam no relacionamento 

com os públicos. E para que tenha relacionamento eficaz medidas técnicas devem ser 

providenciadas, ou seja, planejadas. Por isso, já antecipamos aqui uma ilustração (gráfico nº 7) 

das etapas propostas por Kunsch para o desenvolvimento do plano estratégico de comunicação 

(2001: 32): 
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Gráfico 7 - Plano Estratégico de Comunicação 

Fonte: Adaptado de M. Kunsch (2001). Ilustração de nossa autoria. 

Neste esquema proposto por Kunsch, o início do processo se dá com a partir do 

momento em que a alta administração é sensibilizada para a importância da comunicação, que 

deve ser entendida como estratégica para a difusão dos valores e missão da organização junto 

aos seus públicos. Em seguida, há de se fazer o mapeamento dos aspectos ambientais da 

organização, ou seja, quem é a organização perante seus públicos? Então procede-se com 

pesquisas para constatar a real situação da comunicação na organização. Apurar depois disto, 

as informações coletadas porque estes dados conduzirão o processo. Com estas informações, 

diagnosticar as falhas que serão corrigidas com o plano. Na sequência o RP há de definir a 

missão e qual o papel da comunicação nesta missão. Estabelece, pois, a filosofia e as políticas 

que serão referência para crença e valores institucionais. 

A autora apresenta-nos ainda os quatro modelos de relações pública elaborados por 

Grunig e Hunt, modelos estes que facilitam e caracteriam os estudos específicos sobre relações 
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públicas, são eles: de imprensa/propaganda; de informação pública; assimétrico de duas mãos; 

e ainda, o simétrico de duas mãos (Kunsch 2001: 30). 

 Trasncorridos estes recortes teóricos, aglutinamos os conceitos de Fortes, Kunsch 

e Teobaldo, classificando seis vertentes sobre o binômio Relações Públicas, e ainda, 

acrescentamos um sétimo – cargo – que é para uma referência ao nome do ‘posto’ (cargo) de 

classificação das vagas profissionais disponíveis na administração pública, conforme ilustra o 

gráfico nº 8: 

Gráfico 8 - Esquema de inteligibilidade do termo Relações Públicas:  

 

Ilustração de nossa autoria. 

 

 

 No próximo capítulo, abordaremos os conceitos e teorias que estão diretamente 

ligados ao estudo e à pesquisa de relações públicas. Trazemos as teorias e o empirismo e de que 

forma estão conectadas a relações públicas, direta ou indiretamente. 
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Capítulo 3 

Comunicação, informação, públicos e opinião pública 

 

A comunicação é o suporte da vida em sociedade.  

J.  M. Lampreia  

 

 

 Não é nosso objetivo aprofundar nas discussões relativas às teorias e conceitos de 

comunicação, informação, públicos e opinião pública. Porém, são elementos fundamentais em 

qualquer pesquisa que precisam de ser trazidos para o contexto da pesquisa, assim, devem ser 

mencionados aqueles modelos conceituais ou teorias que estejam mais próximos ao bojo do 

nosso trabalho, sendo fulcrais para a análise compreensão do(s) fenômeno(s) que estudamos. 

 

 3.1. Comunicação 

 Inúmeras são as tentativas de conceituar e formular teorias sobre comunicação. Fato 

é que se trata inicialmente de uma faculdade humana inata e dela depende a vivência e 

convivência social. A comunicação está presente nas relações pessoais em todos os seus níveis 

e modalidades: no agrupamento familiar, na participação comunitária, nas relações 

profissionais, religiosas, escolares, nos conflitos e resolução destes, enfim, a comunicação é 

fundamentalmnte vital para a humanidade. 

 Mencionamos aqui um conceito breve de comunicação, conceito este formulado 

por T. Slama-Cazacu e reelaborado por Pio Ricci Bitti e Bruna Zani: 

Para haver um acto de comunicação, são essenciais pelo menos seis factores: o emissor, isto 

é, quem produz a mensagem, um código, que é o sistema de referência com base no qual se 

produz a mensagem, uma mensagem, que é a informação produzida e transmitida segundo 

as regras do código, um contexto em que a mensagem é inserida e ao qual ela se refere, um 

canal, ou seja um meio físico-ambiental que possibilita a transmissão da mensagem, e um 

receptor (ou ouvinte), que é quem recebe e interpreta a mensagem Bitti & Zani (1997: 26). 

 Tudo comunica, em tudo há informação: nas cores, nos gestos, no comportamento, 

enfim, há inúmeras formas de complementar a mensagem com informações que, no final do 

processo, será comunicação. Segundo Sfez em sua obra de crítica à comunicação, a natureza 
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existe através da comunicação, “não é a comunicação que transmite à natureza os caracteres 

hereditários?”, questiona. A falar da dimensão da comunicação, assim afirma: 

Do sector do conhecimento, a comunicação passa para a linha de contentor geral. Tudo é 

comunicação, não se lhe pode escapar. Qualquer actividade, científica ou normal, situa-se no 

interior de um invólucro que se chama comunicação. A comunicação fornece as regras de 

apreensão de qualquer coisa no mundo, porque a ciência, a arte ou as práticas quotidianas 

não são mais do que sectores contidos nesse contentor que é a comunicação. A comunicação 

vai reflectir todo o jogo do saber e das actividades. As suas regras serão universais. Nesse 

sentido, torna-se rainha (Sfez 1990: 162). 

 Quando trazemos os fundamentos da comunicação para esta pesquisa, somos 

sabedores que “o estudo científico da Comunicação se fundamenta em um conjunto de saberes 

e de práticas pertinentes a diversas disciplinas e pertencentes a distintos campos”, de acordo 

com Polistchuk & Trinta, numa tentativa de resumir toda a amplidão de conhecimentos que 

envolve o tema, e complementam que o estudo da comunicação “relaciona, portanto, as 

abstrações (indutivas e dedutiva) operadas pelas ciências humanas a treinamentos de natureza 

técnica” (2003: 26). 

 Aglutinamos no quadro nº 1 os nomes dos paradigmas teóricos da comunicação 

mais discutidos no meio acadêmico, nomes estes conforme apresentados por Polistchuk & 

Trinta (2003: 73) e também com as sínteses teóricas de Temer & Nery (2009): 

Quadro 1 - Escolas de pensamento da área de estudos em comunicação 

Modelo Pontos de destaque 
Autores e/ou 

pesquisadores 
Síntese 

F
u
n
ci

o
n
al

is
ta

-p
ra

g
m

át
ic

o
 

 Escola de Chicago 

 Escola Americana Positivista 

 Mass Communication Research 

 Teoria Hipodérmica 

 Teorias das Influências Seletivas 

 Abordagem Empírico-Experimental 

 Abordagem Sistêmica 

 Funcionalismo 

 Hipótese do Uso e das Gratificações 

 Escola de Palo Alto (Colégio Invisível) 

 Estudo dos Efeitos em Longo Prazo 

 Hipótese da Agenda-Setting 

 Harold Lasswell 

 Paul Lazarsfeld 

 Joseph Klapper 

 Abraham Moles 

 Gregory Bateson 

 Lewin 

 McComb 

 Shaw 

Exlui das ciências as explicações metafísicas e 

teológicas, e valoriza as pesquisas administrativas e 

empiristas. 

Analogia entre corpo social e biológico. 

A essência da comunicação reside em processos 

relacionais e interacionais. 

M
at

em
át

ic
o

-

in
fo

rm
ac

io
n
al

  Teoria da Informação 

 Ruídos 

 Código 

 Cibernética 

 Sociedade da Informação 

 Entropia 

 Claude Elwool 

Shannon 

 Warren Weaver 

 Norbert Wiener 

Este paradigma valoriza as pesquisas matemáticas, 

as experiências laboratoriais. Está ligado a tentativas 

de profissionais das Ciências Exatas em entender e 

agilizar os processos de transmissão e troca de 

informações, e se propõe a reduzir o processo 

comunicativo a expressões matemáticas simples, de 

fácil compreensão, mas que desconsideravam as 

consequências ou efeitos do processo. 
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C
o
n
ce

it
u
al

 o
u
 

cr
ít

ic
o

-r
ad

ic
al

 
 Escola de Frankfurt

 Empirismo

 Teoria crítica

 Indústria cultural

 Espiral do Silêncio

 Opinião Pública

 Teoria da Ação Comunicativa

 Walter Benjamin

 Theodor Adorno

 Max Horkheimer

 Jürgen Habermas

 Herbert Marcuse

 Erich Fromm

Ligado às reflexões sobre cultura desenvolvidas pela 

filosofia clássica alemã. Associa a pesquisa 

sociológica às reflexões filosóficas sobre cultura, 

ética, psicologia e psicanálise, opondo-se ao que 

considera “respostas simplistas” do empirismo e das 

aferições matemáticas. 

C
o
n
fl

it
u
al

-d
ia

lé
ti

co
 

 Escola Latino-Americana

 Folkcomunicação

 Jacques Kayser

 Antonio Pasqualli

 Luiz Ramiro 

Beltrán

 Eliséo Verón

 Armand Mattelart

 Paulo Freire

 José Marques de 
Melo

Parte do princípio de que os donos dos meios de 

produção também mantêm o controle dos meios de 

produção e difusão de informações, ou seja, o 

controle da mídia. Assim a classe que controla a 

produção de bens de consumo usa a mídia para 

veicular e tornar dominante a sua representação da 

realidade e sua ideologia, impondo a dominação 

ideológica e o imperialismo cultural. 

C
u
lt

u
ro

ló
g
ic

o
 

 Escola Francesa

 Cultura de Massa 

 Estruturalismo

 Escola Britânica dos Estudos Culturais

 Edgard Morin

 Louis Althusser 

 Pierre Bourdieu

 Michel Foucault

 Mikhail Bakhtin

 Jean Paul Sartre

 Lucien Goldman

 Antonio Gramsci

Baseia-se em conceitos neo-marxistas, como o da 

hegemonia, ao mesmo tempo em que se aproxima da 

antropologia cultural e da análise estrutural, que são 

usadas para enteder como a cultura de massa 

interfere nas estruturas sociais e na vida social e 

doméstica de grupos e indivíduos. 

M
id

io
ló

g
ic

o
  Escola Canadense

 O meio é a mensagem

 Aldeia Global

 Ciberespaço

 Simulacro

 Sociedade da Informação

 Marshall 

McLuhan

 Harold Adams

Innis

 Alvin Toffler

 Pierre Lévy

Modelo histórico-técnico-evolucionista que entende 

que o desenvolvimento humano é consequência ou 

está diretamente ligado ao domínio das ferramentas 

e a seu desemvolvimento tecnológico. 

L
in

g
u
ís

ti
co

-S
em

ió
ti

co
 

 Linguística Estrutural

 Linguística

 Semiologia

 Signo

 Significante e significado

 Paradigma e sintagma

 Semiótica

 Semiose

 Modelo Semiótico-Informacional

 Modelo Semiótico-Textual

 Ferdinand de 

Saussure 

 Charles Sanders

Peirce 

Tem como ponto de partida as teorias ligadas ao 

estudo da mensagem, procurando entender o seu 

conteúdo básico: o uso da língua e dos signos, 

sempre considerando que a linguagem gramatical, 

para a qual nosso pensamento automaticamente nos 

conduz, não é a única linguagem possível. 

H
o
ri

zo
n
ta

l-

in
te

ra
ci

o
n
is

ta
  Internet

 Novas tecnologias

 Multimídia

 Virtualidade

 Hipertextualidade

 Ciberespaço

 Pierre Lévy

 Marshall 

McLuhan

 Lucien Sfez

No ambiente virtual todos ocupam posições 

simétricas, horizontalizadas. Cada usuário é 

criador/emissor em potencial, porque o produto de 

sua criação pode ser posto à disposição de outros 

usuários – todos habilitados a traçar suas “rotas de 

significação” pelo sistema do hipertexto.29 

Adaptado de Polistchuk & Trinta (2009) e Temer & Neri (2009). 

Comunicação pública 

O jurista Anildo Fabio de Araujo instrui-nos através de uma nota na Revista de 

Informação Legislativa que a publicidade governamental é um meio eficiente de difusão e 

divulgação das ações do governo. É através da publicidade que se dá, em boa medida, a 

comunicação pública. No entanto, na esfera governamental, e aqui enquadramos as IFEBs, esta 

comunicação não pode ser meramente uma divulgação das ações com efeitos meremente 

29 Esta concepção foi extraída da obra de Polistchuk & Trinta (2003: 161) – texto na íntegra. 
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promocionais, ou seja, como publicidade que ‘apresenta’ um produto à sociedade, mas sim, 

uma comunicação sincera, transparente e com o propósito de informar simétrica e 

bidirecionalmente. Pois, comunicação pública tem esta finalidade: informar ao público com 

espaço para o diálogo àquilo que é público, como bem a define o repórter e professor Alberto 

Perdigão ao afirmar que “é a comunicação que proporciona o conflito e o entendimento, 

estabelecendo as novas formas de diálogo quantas sejam as necessidades coletivas de interesse 

público” (Perdigão 2010: 81). De acordo com a instrução de A. F. Araujo, 

A publicidade oficial (do governo) era regulada, no âmbito federal, pela legislação ordinária, 

gozando os agentes públicos de ampla discricionariedade. Com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, entretanto, consagrou-se disposição estabelecendo: “A 

publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos” (art. 37, § 1º cit in Araujo 1998: 169) 

 E, se os atos administrativos, os serviços e a prestação de contas do governo 

precisam de ser comunicados com o público, por serem aqueles públicos, ou seja, oriundos, 

mantidos e em função do povo, logo, a clareza das informações e a aceitação do feedback serão 

uma tarefa impreterível dos RPs nas instituições, a fim de garantirem uma comunicação 

‘pública’ e não meramente publicitária ou propagandística, pois, “o propósito fundamental da 

prática de Relações Públicas é estabelecer um fluxo biunívoco de mútua compreensão baseado 

na verdade, no conhecimento, e na completa informação, com toda a transparência” (Simões et 

al., 2009: 77), sendo que as relações públicas constituem-se em um poderoso instumento capaz 

de facilitar, do ponto de vista técnico, uma comunicação clara e objetiva, holística e do povo 

para o povo – pública. 

 Independentemente da característica propagandística decorrente do uso dos media, 

a finalidade de qualquer comunicação das IFEBs, através da televisão, rádio ou jonais 

impressos, e também dos meios não massivos30, ou específicos, o propósito maior desta 

comunicação, é de utilidade pública. No entanto, há um outro propósito: a formação da opinião 

pública relativa às instituições, individualmente ou de forma coletiva. Nesta perspetiva, não há 

uma real necessidade de recorrer aos meios massivos – TV, rádio, jornal - visto que a opinião 

pública é constituída, para além do que é divulgado, também pela perceção que a comunidade 

                                                 
30 Aqueles de menor alcance, como panfletos, murais, avisos e comunicados. 
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tem da instituição através da coexistência mútua. Este processo corrobora os estudos de Tuzzo 

acerca de opinião pública. A autora afirma que (2005: 29): 

É ainda comum vermos a relação entre a formação de opinião pública e as informações 

veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Até porque historicamente vivemos a era 

da sociedade de massa, com características inerentes à existência de um aparato tecnológico 

informacional, impossível de ser desconsiderado para compreensão da formação da 

sociedade atual. 

Nesse processo, há uma correlação evidente entre a formação da opinião pública e os meios 

de comunicação de massa. Porém, a opinião pública é algo que antecede a existência dos 

veículos de comunicação de massa e, mesmo nos dias atuais, não está unicamente ligada à 

existência desses veículos ou das mensagens por eles divulgadas, até porque, onde houver 

comunicação entre as pessoas, haverá terreno para a formação de opinião pública. 

Portanto, o valor da comunicação, que porventura utilize os meios massivos, tem 

lastro na utilidade pública e na formação de opinião pública, um relativo diferencial entre as 

instituições governamenais e as privadas. 

Os profissionais de Relações Públicas são conhecedores da importância dos media 

para a difusão de informações e, consequentemente, podem levar os espectadores a uma 

formulação de ideias a respeito de um assunto, seja de que natureza for. Portanto, têm nos media 

um aliado em potencial, mas também, um inimigo na mesma proporção caso não saibam bem 

utilizar esta forma de comunicação. Fato é que precisam ainda de acompanhar todas as 

informações que são veiculadas nos media relativas às instituições onde atuam e manter análise 

contínua destas informações e das ideias geradas por elas nos seus públicos. 

Uma das funções desempenhadas pelos RPs é, juntamente com o jornalista, ou 

mesmo na função dele, editar as informações tornando-as legíveis e compreensíveis pelos 

diversos segmentos de audiência. Este profissional procura também especificar o conteúdo na 

linguagem apropriada e canal adequado, a fim de que a mensagem chegue e seja recebida pelo 

leitor, cada segmento. Como afirma Tavares (2011: 216): “A especialização da informação para 

públicos segmentados é uma tendência para obter um retorno de comunicação e é uma tendência 

numa sociedade de alta competitividade.” Assim, o seu papel é também aquele de cuidar e gerir 

o que é informado aos públicos, com a intenção de promover comunicação.

A seguir, abordamos os conceitos de informação, que são elementos para a 

comunicação. Tamanha é a proximidade de compreensão sobre o que é informação que muitas 

vezes chega a ser confundida com a própria comunicação. Rodrigues (2010: 34) diz que 
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“habitualmente confundimos técnicas da informação com técnicas da comunicação”, esta 

afirmativa é constatada no senso comum das pessoas. 

 

 3.2. Informação 

 Não pode haver comunicação sem pessoas para o fazê-lo, assim como não pode 

haver sem ‘informação’. A comunicação é a interação dos atores através da troca de 

informação. No entanto, apesar da similaridade entre comunicação e informação, são conceitos 

diferentes, distintos entre si, ainda que resista uma confusão por parte de muitas pessoas sobre 

cada uma delas, confundindo-as e atribuindo-lhes o mesmo significado. A comunicação requer 

interação, ou seja, relação no processo, já a informação é linear, há relação interpessoal, mas 

limitada: “é evidente que, sob pretexto de transmitir uma informação, também se podem 

alimentar relações sociais. Mas o efeito comunicacional da transmissão de uma informação é 

indireto, não sendo diretamente visado pelo processo informativo” (Rodrigues 2010: 35). 

 É ainda deste autor que recortamos uma explicação concisa de informação, que 

segundo ele: 

O termo «informação» pode designar, ora um processo de transmissão de mensagens entre 

os membros de uma comunidade, ora as técnicas industriais de difusão de mensagens de 

massa no seio das sociedades modernas, ora um processo de tratamento informático de dados. 

No primeiro caso, as técnicas da informação existem desde os primórdios da humanidade, ao 

passo que, na segunda acepção, só passaram a existir na época moderna, e, na terceira 

acepção, só apareceram na segunda metade do século XX (Rodrigues 2010: 14). 

 Os RPs são profissionais de comunicação social, portanto, profissionais que 

trabalham a todo o momento com informação, nas suas diversas facetas. O tripé media 

cidadania e desenvolvimento é um sistema de causa e efeitos onde um é resultado do outro, ou 

consequência do outro. E o que dá continuidade ininterrupta a este processo é a comunicação. 

Portanto, os RPs interagem neste sistema como facilitadores deste mecanismo e atuam nos 

pontos elementares de cada parte deste tripé: integram as assessorias de comunicação – o que 

os conecta aos canais mediáticos; pesquisam os públicos e seus integrantes – conectam-se aos 

cidadãos, elementos dos públicos, conforme diz o professor e investigador José Andrade 

(Andrade et al., 2015: 273): “Os assessores de comunicação – relações públicsas – têm em 

mãos a possibilidade de conhecer as organizações em profundidade e a opinião dos seus 

diversos públicos sobre a organização para onde trabalham”; e por fim, estudam o contexto 
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sócio-económico e político de onde atuam – perceção do nível de desenvolvimento regional, o 

que será fundamental para o exercício de suas atividades profissionais. 

Assim, a informação, para o RP, pode ser considerada fundamental para a existência 

dessa profissão, e também para a área do departamento de comunicação social. A descrição 

sumária das funções de Relações Públicas nas IFEBs é, basicamente, trabalhar com informação. 

Desta forma, estas organizações preocupam-se com o acompanhamento do fluxo de 

informações existente em si, em todas as áreas e para todos os públicos. Há um fluxo de 

informações no Ensino, outro na Pesquisa, outro na Extensão, outro na administração, na 

comunicação interna, externa, com os stakeholders, governo etc. Estes fluxos estão interligados 

e por isso, geram um sistema robusto de comunicação, assim, como nas organizações privadas, 

a medida em que a instituição expande em tamanho e conceito, controlar este fluxo complexo 

e dimensionado requer uma equipe profissional específica para este fim. 

Ao analisarmos a segmentação interna das IFEBs nestas quatro principais áreas 

(Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração), percebemos que o elemento informação deve 

ser tratado de acordo com as características específicas destas áreas. Porém, a forma técnica 

com que os RPs trabalham a informação tem sempre o mesmo valor atribuído à importância da 

informação e seu destino. Informação, segundo Leclerc (2000: 37), “é um enunciado que trata 

de um qualquer estudo da realidade”, com isto, consideramos que cada uma das quatro áreas 

tem a sua realidade distinta uma das outras. 

Os profissionais de RP, como dissemos, dependem, fundamentalmente das 

informações para que o esforço deliberado e planejado de uma das partes, aquela com a qual 

atuam, atinja uma compreensão mútua junto às demais partes relacionadas ao conjunto. No 

entanto, não estão em evidência, juntamente com os demais profissionais de comunicação 

social quando consideramos a facilidade de emissão, acesso, divulgação e difusão de 

informações proporcionada pelas novas tecnologias – em específico, a Internet. Como bem 

afirmou Simões (2001: 79) em referência à informação, “a razão de ser da informação - a 

redução da incerteza e a matéria-prima da comunicação – um recurso escasso e elemento básico 

do processo de Relações Públicas”. É através da informação que as pessoas percebem o mundo 

à sua volta, e com ele cria relações. 

Vivemos hoje na sociedade da informação, constituída por um ambiente no qual 

todos se comunicam. E todos emitem sua própria comunicação: o governo, as empresas, os 
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artistas, os editores e as instituições não governamentais. Desta forma, Ramonet simplifica o 

entendimento de comunicação e o restringe a (2003: 55) “um discurso emitido por uma 

instituição e que a favorece”. Vemos aqui que o trabalho dos RPs, então, é fazer ter valor em 

meio a uma imersão de informações, aquela na qual empenha o seu labor, já que o contexto 

deste processo é constituído por um emaranhado de mensagens e ruídos que enfraquecem a 

comunicação pelo excesso, debilitando-a, como afirma Ramonet (2003: 55): “Uma das grandes 

doenças da informação é a confusão existente entre o universo das relações públicas e o da 

informação”. Ou seja, apesar da interdependência da informação e relações públicas, necessário 

se faz saber a distinção entre ambos. 

 

 

 3.3. Públicos 

‘A multidão é o grupo social do passado. O do futuro é o 

público ou os públicos .’ 

Armand Mattelart  

 

 Os agrupamentos formados por pessoas com afinidades análogas, em elevado 

número de componentes e com interesses em comum, podem ser considerados como ‘público’, 

ou simplesmente, “grupos são denominados públicos” (Fortes 2003: 63). Este autor nos 

apresenta a segmentação necessária dos públicos para o trabalho de relações públicas: 

Os públicos, então, são classificados em: interno, misto e externo. Esta classificação do 

professor Teobaldo continua válida até os dias de hoje e a ser usada pelos profissionais da 

área, mesmo com algumas tentativas de atualizá-la, com uma divisão mais aprimorada e mais 

detalhada, que conserva a divisão original (Andrade apud Fortes 2008: 6-7). 

 Uma nota importante que Fortes traz é quando afirma que grupos são denominados 

públicos, “mas são verdadeiramente públicos somente após o efetivo trabalho de relações 

públicas” (2003: 63). 

 É deste mesmo autor as informações dos quadros nº 2 e nº 3 (abaixo), que 

caracterizam e classificam propriamente os públicos (Fortes 2003: 67-68 e 208-215), 

respectivamente: 
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Quadro 2 - Características dos Públicos 

Os públicos – características 

 não existe a entidade “público”, pois público é um mito  organizações com propostas e objetivos similares têm

públicos similares 

 não há um, mas vários públicos  os públicos mudam quando mudam as organizações

 os assuntos criam seus próprios públicos  os espectadores devem ser tratados com muito cuidado

 A natureza específica de uma empresa pode, normalmente, criar seus próprios públicos

Quadro 3 - Classificação dos Públicos 

Os públicos – classificação 

INTERNO  Funcionários

MISTO 
 Investidores

 Fornecedores

 Intermediários

 Cooperados

EXTERNO 

 Comunidade

 Grupos organizados

 Sindicatos e entidades representativas

 Celebridades

 Escolas

 Imprensa em geral

 Poderes públicos

 Concorrentes e competidores

 Consumidores

 Países e grupos internacionais

Uma outra composição fundamental para a existência das Relações Púbicas 

enquanto segmento da comunicação social são os públicos constituídos das organizações. Se 

para esta parte da comunicação, os públicos são fundamentais, para os profissionais de RP, são 

essenciais. 

Não falamos aqui agora de público no sentido político do termo, aquele mencionado 

por Mattelart em sua menção à Opinion Publique - ao tratar de opinião pública quando diz 

(1996: 56): “O termo designa quer o corpo político que formam entre si todos os sujeitos de um 

Estado, quer os cidadãos de uma mesma cidade” - mas sim, ao termo public (público), mantido 

por ele em francês, no sentido de audiência. Este autor faz uma distinção fulcral entre um 

aglomerado de pessoas, uma colectividade de indivíduos com pensamentos e opiniões 

dispersas, variadas e não conectadas, e uma colectividade de pessoas conectadas por coesão 

mental (1996: 310). 

Os públicos estão imersos na multidão. Este público-audiência, no contexto escolar, 

pode ser o corpo discente, o corpo docente, os pais ou responsáveis pelos estudantes, os 
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integrantes das comunidades próximas às instituições, etc. E uma vez rodeada por ‘multidões’, 

as instituições abrigam aqueles que despertam algum tipo de interesse por elas. Mattelart afirma 

que “Só se pertence a uma multidão de cada vez. Pode-se fazer parte de vários públicos ao 

mesmo tempo” (1996: 311). 

 A partir do relacionamento das pessoas com as instituições, acrescido neste 

relacionamento o fomento à imagem institucional através da publicação de informações e ações 

de comunicação social, nasce o público destas instituições. Conforme Oliveira e Lima, apud 

Jurkevicz (2016: 84) “(…) como parte do processo interativo das organizações que se forma 

com a ação. Os públicos não estão delimitados nem são constituídos a priori, mas sugem da 

interação na qual estão implicados.” Para a autora, é na integração com as organizações que os 

públicos se formam, tendo um papel activo dentro do processo. 

  

 3.4. Opinião Pública 

 Outra componente importante para a comunicação social e fundamental para 

relações públicas, é aquela constituída pela opinião pública. Para desenvolver um estudo sobre 

a importância dos profissionais de Relações Públicas, é sumário fazer referência a opinião 

pública. E falar de opinião pública, é trazer conceitos e entendimentos, complexos, e, às vezes, 

até contraditórios. 

 Iniciamos nossa referência teórica sobre este componente trazendo a informação 

que, segundo Niklas Luhmann, o conceito para opinião pública é ao mesmo tempo uma criação 

científica e uma resposta a uma consciência de problemas reais (cit in Esteves 2009: 163). Este 

autor argumenta que: 

“Opinião pública” é hoje um conceito cujo objecto se tornou discutível, ou até mesmo 

inexistente. Para a dissolução do objecto contribuiu, o que é significativo, precisamente a 

intenção de investigar empiricamente a opinião pública. A investigação empírica teve de 

introduzir substitutos dos dois elementos característicos do conceito. A opinião foi 

substituída por respostas, fornecidas a inquéritos, enquanto o elemento da publicidade foi 

substituído pelo interesse selectivo dos políticos por tais “opiniões”, ou pela influência que 

determinados grupos exercem sobre a formação da opinião (Luhmann 2009: 164). 

 Ou seja, por este prisma, a opinião pública torna-se aquilo que apontam as 

pesquisas, o que pode não ser o real retrato da verdade em si, uma vez que as pesquisas podem 

conter equívocos quer por parte dos pesquisadores e a interpretação dos dados, quer por parte 



87 

dos inquiridos que nem sempre expressam a verdade, mas sim a conveniência. Também 

corrobora esta linha de pensamento a autora S. A. Tuzzo, assim o entendemos quando 

observamos sua afirmação de que “a opinião pública não diz respeito, necessariamente, a uma 

opinião construída pela massa. Numa relação com a divisão social entre público, massa e 

multidão, a opinião pública se reporta majoritariamente aos públicos” (2005: 48). Ou seja, 

segundo a autora, a opinião é na verdade, de um coletivo que tem algo em comum, não daquele 

coletivo de pessoas heterogêneo, mas sim do coletivo que constitui-se em público. Assim 

conclui a autora: 

É a partir dos grupos sociais com capacidade para pensar sobre assuntos relevantes para a 

coletividade, suas formas de interação e reflexão, e , acima de tudo, sua capacidade de 

expressar a opinião que a opinião pública se forma. É uma opinião com força e capacidade 

de ser conhecida publicamente (Tuzzo 2005: 48). 

A Enciclopédia de Relações Públicas traz a seguinte definição inicial sobre opinião 

pública: 

Public opinion can be defined in many ways, but most researchers agree that public opinion 

is the collected views of select individuals interested in a particular subject. Very few issues 

will generate an opinion by the entire population; rather, those Public Opinion and Opinion 

Leaders issues that someone has a personal interest in will be important to him and he will 

in turn seek the opinions of others as he tries to find more information about the issue31 

(Heath 2005: 675-676). 

A verdadeira opinião pública resulta da ampla discussão de temas afetos a cada 

segmento do público formado. Mas o público se forma quando são dadas condições ou 

oportunidades para que os grupos se organizem, abandonem as suas irracionalidades e abracem 

as discussões racionais sobre os assuntos de seu interesse ou que possam vir a afetá-los, isto é, 

as controvérsias. Assim, “poder-se-á dizer que interesse público é o interesse do público, 

expresso pela opinião pública” (Andrade apud Fortes 2008: 9). O importante é sua visão de que 

a opinião pública é “resultado das reações e interpretações dos membros componentes do 

público diante das emergências (controvérsias verbalizadas)” (Andrade apud Fortes 2008: 9). 

31 A opinião pública pode ser definida de várias formas, mas a maioria dos pesquisadores concorda que a opinião 

pública é a coleta do ponto de vista de indivíduos selecionados interessados em um assunto específico. Muito 

poucas questões vão criar uma opinião da população como um todo; em vez disso, as questões de opinião pública 

e dos líderes de opinião nos quais alguém tem interesse pessoal serão importantes para este alguém e ele, por sua 

vez, buscará as opiniões dos outros enquanto tenta encontrar mais informações sobre a questão. Tradução nossa. 
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 E por fim, trazemos o conceito conciso elaborado por Tuzzo: “A Opinião Pública 

pode ser definida, assim, enquanto uma configuração mental coletiva que se traduz por posições 

políticas ideológicas compartilhadas por segmentos relativamente importantes da sociedade” 

(Tuzzo 2005: 24). 

 

 Líderes de opinião 

 Não vamos aqui trazer à tona as especificidades ou novas configurações dos líderes 

de opinião, tomamos por suporte a esta pesquisa o conceito de Paul Lazarsfeld, no entanto, 

como em todas as vertentes da comunicação há dinâmica, não ignoramos que estes líderes 

actualmente não se comportam mais como no modelo daquele autor da Escola Americana 

Positivista. Em nossa pesquisa literária a esse respeito, Aires Neto (2008, p.19) em sua 

dissertação de mestrado na Universidade de Brasília, constatou que “Os formadores de opinião 

às vezes estão nos meios de comunicação, às vezes são os meios. Outras vezes, são apenas 

indivíduos influentes em determinados grupos sociais.”, ou seja, não são apenas indivíduos em 

destaque de um determinado agrupamento. 

 O conceito básico de ‘líder de opinião’ é aquele apontado na Enciclopédia de 

Relações Públicas:  

An opinion leader is someone who is viewed as influential and is respected. Opinion leaders 

help shape public opinion because people listen to what they say and they are seen as experts 

in certain areas. Opinion leaders form networks by talking to other individuals who share 

information and viewpoints on specific topics32 (Heath 2005: 676). 

 Acrescentamos ainda, as considerações de Tuzzo quando diz que “a relação entre o 

líder de opinião e o seguidor é de admiração, mas, sobretudo, profunda confiança”, ou seja, o 

indivíduo deixa-se influenciar por confiar naquilo que o influenciador diz, confiando neste a 

veracidade da informação. E prossegue a autora: “podemos pensar que os líderes de opinião na 

                                                 
32 Um líder de opinião é alguém que é respeitado visto como influente. Líderes de opinião ajudam a formar opinião 

pública porque as pessoas ouvem o que eles dizem e são vistos como conhecedores de certos assuntos. Os líderes 

de opinião formam ligações através da conversa com outros indivíduos que compartilham informação e pontos de 

vista sobre coisas específicas. Tradução nossa. 
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sociedade moderna se firmam em dois eixos de autoridade: credibilidade e sensações (Tuzzo 

2016: 83). 

Com isto, os conceitos e entendimentos sobre opinião pública e líderes de opinião 

constituem-se estão relacionados diretamente à percepção dos públicos, pela perspectiva das 

relações públicas enquanto modalidade de comunicação. 
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Capítulo 4 

Media, influência, cidadania e desenvolvimento: significâncias para os Relações 

Públicas 

‘A democracia pressupõe uma comunicação livre que 

permita processos participativos de diálogo e debates. ’ 

Denis Hubert  

Os profissionais de Relações Públicas são conhecedores da importância dos media 

para a difusão de informações e, consequentemente, para levar os espectadores a uma 

formulação de ideias a respeito de um assunto, seja de que natureza for. Portanto, têm nos media 

um aliado em potencial, mas também, um inimigo na mesma proporção. Fato é que precisam 

de acompanhar todas as informações que são veiculadas nos media que sejam relativas às 

instituições onde atuam. 

Outra função desempenhada pelos RPs é, juntamente com os jornalistas, ou mesmo 

na função deles, editar as informações tornando-as legíveis e compreensíveis pelos diversos 

segmentos de audiência [de acordo com o pensamento de W. G. Fortes (2003) sobre 

comunicação dirigida]. Isto significa especificar o conteúdo na linguagem apropriada e canal 

adequado, a fim de que a mensagem chegue e seja recebida pelo leitor, a cada segmento. Como 

afirma Tavares (2011: 216): “A especialização da informação para públicos segmentados é uma 

tendência para obter um retorno de comunicação e é uma tendência numa sociedade de alta 

competitividade”. Assim, seu papel é também aquele de cuidar de gerir o que é informado aos 

públicos, com a intenção de promover comunicação. E também corroboram com esta afirmativa 

um coletivo de autores portugueses que, ao abordarem sobre a importância dos RPs na 

comunicação política, lembram que: 

Informar o público com verdade, nomeadamente através dos jornalistas, e informar os 

próprios jornalistas, são os objectivos centrais de tal modelo. Pode, assim, dizer-se que as 

Relações Públicas modernas nascem orientadas para o jornalismo e foram por este 

condicionadas, logo numa fase inicial (Simões et al., 2009: 79). 
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 Com isto, os RPs têm na informação sua matéria-prima de trabalho e devem ser 

sabedores de como tratá-la e destiná-la, e com isto, obter resultados. 

 

 4.1. Relações Públicas, media e influência 

 A comunicação desenvolvida nas IFEBs não utiliza prioritariamente os meios 

massivos33 de informação (media) - televisão, rádio e jornal impresso – como difusor das 

atividades destas instituições no âmbito da comunicação publicitária. A razão fica por conta da 

característica publicitária que uma comunicação naqueles meios adquire, e por isso, há 

impedimentos legais para estas instituições para a publicação massiva de comunicação. Não 

que a lei34 proíba, pelo contrário, regulamenta a contratação de agências de publicidade pelos 

órgãos públicos, mas há muitas restrições e toda uma jurisprudência a este respeito, e ainda, 

todo o tempo gasto no processo licitatório anterior às publicações, inviabilizam a comunicação, 

principalmente aquela que surge inesperadamente. 

 Contudo, as relações públicas fazem parte do processo de comunicação midiático, 

ainda que dentro dos limites da regionalidade. 

 É através dos media que ocorre a comunicação massiva, e como aporte referencial 

para esta pesquisa trazemos o conceito de ‘comunicação de massa’ elaborado por Temer e Nery, 

uma explicação sintética, porém, didática para este binômio que traz em si uma complexa 

significância. Para as autoras, comunicação de massa 

É uma forma específica de comunicação que ocorre pela intermediação/mediação de um 

meio técnico, ou multiplicador, que permite à mensagem atingir um público anônimo, 

heterogênio e fisicamente disperso, que pode atingir simuiltaneamente até bilhões de pessoas 

nos mais diferentes pontos da terra (Temer & Nery 2009: 11). 

 O termo media, ou mídia em português como é utilizado no Brasil, é o plural em 

latim de medium – meio, e foi primeiramente utilizado pelos sociólogos de língua inglesa (mass 

                                                 
33 Ou seja, os meios para a ‘massa’, que é “a coletividade que envolve um grande número de pessoas, composta 

por membros de origem social e geográficaheterogênea e socialmente desestruturada (Temer & Nery 2009: 17). 

No entanto, esta concepção é refutada por Thompson que acha o termo inadequado (Tuzzo 2005: 90). 

34 A Lei Nº 12.232/2010 dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de 

serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências. 
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media), e mais com a célebre frase de M. McLuhan ‘the medium is the message’ (Polistchuk & 

Trinta 2003: 79). 

É em McLuhan que encontramos uma fusão entre a mensagem e os canais desta, 

numa consequência da nossa própria criação, sendo uma extensão do que somos. Assim afirma: 

“Numa sociedade como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas as coisas 

como meio de controlá-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante lembrar que, para 

efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem” (Mcluhan 2006: 21). 

Há de se considerar também que para alguns autores, os media são apenas 

transmissores de informação, e isto faz com que não sejam ‘comunicação’ no sentido amplo do 

termo. Vejamos o que nos diz Tuzzo ao citar Czermak e Silva a este respeito: 

Uma comunicação de mão única também pode desencadear um processo de dominação, uma 

vez que, quando os meios de comunicação de massa somente transmitem informações e, do 

outro lado, as pessoas não podem expressar as suas opiniões, esse modelo pode se transformar 

na criação de códigos totalizantes de dominação (Tuzzo 2005: 90). 

Ora, se não há interação, se não há um feedback, apenas a emissão unilateral de 

informações, não se completa o processo comunicacional, não pode haver ‘comunicação’. 

Os media são para os RPs imprescindíveis para a observância da relação entre entre 

governo, sociedade e instituição, visto que através deles, tanto o governo quanto a sociedade 

podem ser influenciados por este outro ‘poder’ que age paralelamente no seio social, pois, 

conforme Polistchuk & Trinta, “a mídia, desde então, tanto se fez fonte de poder social, quanto 

passou a representar instrumento para o seu exercício efetivo em âmbito urbano” (2003: 81). 

O poder de influência dos media é tamanho que pode ser analisado como um outro 

poder atuante, uma ordem institucional conforme estes autores: 

Compõe uma ordem institucional, pela qual tanto influencia quanto se deixa influenciar por 

distintas ordenações sociais. Se persuade, é também porque advoga em causa própria, ainda 

que o faça a pretexto de representar a todos nós; caracteristicamente, propõe um ethos 

(“comportamento”) coletivo, uma vez que capta e captura suas formas na esfera das 

ordenações sociais em que opera (Polistchuk & Trinta 2003: 81). 

Assim, nesta ambiência criada pelos media, os RPs também são parte, como todos 

nós da sociedade, porém, suas instituições também podem ser influenciadas ou serem alvo deste 



94 

 

meio, dos media, e isto está diretamente ligado às suas atribuições enquanto comunicadores, 

que é saber de que maneira e em que medida ocorrem estas influências. 

 

 Assessoria de imprensa 

 Uma das funções dos departamentos de comunicação social das IFEBs é fazer 

assessoria de imprensa. E nesta assessoria, a presença do profissional de RP far-se-á necessária 

para a completude da equipa técnica. Esta é uma recorrência natural aos setores de comunicação 

de considerável número de organizações, públicas ou privadas. 

 Por sua vez, a assessoria de imprensa é um segmento da comunicação social que é 

responsável pelo planejamento e gestão, específicos, dos relacionamentos da organização com 

a comunicação social externa, com os media e imprensa. De acordo com Simões et al (2009: 

87), 

é uma área específica da comunicaçãocriada com o objectivo de colmatar as necessidades 

existentes, ou seja, de transformar a dicotomia empresa ou organização de um lado, com os 

ógãos de comunicação social do outro, num conjunto de indivíduos que podem trabalhar em 

conjunto, com seriedade e com transparência. 

 Esta vertente operacional da comunicação é uma interface para troca de 

informações que facilita o funcionamento do canal de comunicação entre organização é 

imprensa. Aqui, localizam-se também os RPs. 

 

 Relações Públicas e o Mix de Comunicação 

 A partir do início deste século, um conceito está em evidência no mundo 

organizacional, em especial, na literatura e debates empresariais: o Mix de Comunicação. De 

forma sintética, este conjunto de componentes comunicativos objetivam a divulgação de um 

produto ou serviço, através de meios informativos que dão a conhecer ao cliente, conforme 

Simões et al (2009: 48). Estes autores destacam as variáveis deste conjunto, dentre elas as 

Promoções, o Merchandising, a Publicidade, as Relações Públicas, as Forças de vendas, os 

Patrocínios e o Marketing Directo (2009: 48). Estas variáveis têm a função de facilitar a visão 

e compreensão dos clientes acerca de um serviço ou produto destina a eles. Para isso, agem 
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através de técnicas específicas dentro de cada um destes segmentos, mas interrelacionados entre 

si, a fim de essas técnicas específicas, se integrem na composição de um ‘pacote’ único de 

comunicação que será entregue ao cliente. 

As relações públicas estão inseridas neste ‘pacote’, no entanto, os profissionais de 

RP atuam na elaboração das ações que serão injetadas no mix. Ou seja, os componentes de 

relações públicas que serão associados aos demais compontentes do conjunto precisam de um 

profissonal que saiba, do ponto de vista técnico, delimitar este conteúdo apreciado como 

relações públicas. 

Se para as organizações empresariais o Mix de Comunicação tem uma importância 

financeira, visto que tem por finalidadade dar a conhecer um produto ou serviço, e assim 

entregar esta oferta ao cliente, ou seja, vender o que é comunicado, para as IFEBs o Mix também 

tem uma importância funcional: a entrega de transparência e interação. Evidentemente, para 

estas instituições, que não são mercantis nem ofertam educação enquanto serviço comercial, o 

propósito do Mix não pode ser o mesmo daquelas organizações. Mas poderíamos falar de Mix 

de Comunicação na esfera pública? 

Acreditamos prontamente que sim, a partir do momento em que retiramos o 

propósito lucrativo destas técnicas de comunicação e retemo-nos apenas no propósito funcional 

deste conjunto de fazeres comunicacionais, que é de facilitar a comunicação com o cliente, 

neste caso, com os públicos das Escolas Federais35. 

4.2. Cidadania e desenvolvimento social 

Quando Armand Mattelart propôs um paralelismo entre comunicação e circulação, 

numa alusão ao mecanismo dos fluxos da riqueza (1996: 47) exposto pela escola dos filósofos-

economistas franceses no séc. XVIII, percebemos como a comunicação está associada ao agir 

político, e por consequência, aos resultados desse agir. O autor traz-nos essa ideia quando 

menciona a elaboração e construção das vias pavimentadas na França, o que proporcionou 

maior fluxo de pessoas e mercadorias, resultado em desenvolvimento acelerado ao país. Assim, 

comunicação, a exemplo das vias pavimentadas, é um sistema que deve ser elaborado a fim de 

35 Chamo aqui de Escolas Federais as IFEBs, por entender que ‘escola’ é um sinónimo de instituição de ensino, 

sem prejuízo de compreensão do siginificado. 
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eliminar o máximo de ruídos possível. Fazemos esta analogia do paralelo entre comunicação e 

circulação de Mattelart quando ele transcreve uma citação de M. Gautier (1996: 60): 

Os canais de comunicação num Estado, bem como as grandes estradas que o atravessam e 

que estão em bom estado de conservação levam a abundância a todos os lugares do reino e 

alimentam toda a economia, através da circulação. 

 Assim como o sistema de circulação pelas estradas pode ser representativo para a 

comunicação, analogicamente, o funcionamento de uma sociedade pode ser visto como um 

organismo, analogia pensada primeiramente por Saint-Simon (1760-1825), segundo registro de 

Mattelart (1996: 114) 

O objectivo de Saint-Simon é efectivamente fornecer os utensílios para administrar a 

economia orgânica desse grande corpo que é a sociedade, esse «verdadeiro ser cuja existência 

é mais ou menos vigorosa ou hesitante, conforme os órgãos desempenham mais ou menos 

regularmente as funções que lhe são confiadas».  

 Este mesmo modelo pode ser aplicado no contexto de nossa pesquisa em alusão às 

IFEBs e seus públicos, em especial, à comunidade em volta das instituições e à sociedade, 

mantenedora delas. 

 

 RP e Educação 

 A prática escolar tem sido alterada desde o final do século XX e início do século 

XXI (Tornero et al., 2007). Este período colocou um novo cenário às instituições de ensino: a 

tecnologia. E também, um panorama social de globalização financeira, neo-liberalismo e 

deslocalização da produção. Chamamos à atenção para o que este autor registra porque nos 

aponta uma mudança estrutural nas escolas, o que se irá refletir como necessidade de aparelhar 

as instituições para além da função educacional. O autor nos indica o fulcro dessa mudança no 

ambiente escolar: “As escolas suportaram a pressão da mudança com crises e contradições: 

reformas, mal-estar entre o corpo docente, insuficiência de recursos, desmotivação dos 

estudantes, desorientação, incerteza…” (2007:29), e tudo isso, ao mesmo tempo, imerso nas 

profundas mudanças tecnológias dessa virada de século: a fibra ótica, Internet, comunicação 

em tempo real, telefonia móvel, realidade virtual, além de uma “grande explosão de 

comunicação audiovisual”. E assim complementa: 
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Vista sob uma perspectiva global, a tecnologia influiu nesta situação mais pelos efeitos a que 

deu origem, no contexto geral, do que pela sua prórpia incidência interna nas instituições de 

ensino. Com efeito, em termos gerais, a renovação tecnológica no campo da educação é pobre 

e lenta nos países desenvolvidos, e quase inexistente nos países não desenvolvidos. Este 

factor explica qua a pressão e a necessidade de mundança nas escolas sejam vividas, acima 

de tudo, ao nível da opinião, independentemente de estas instituições se actualizarem sob o 

ponto de vista técnico. A pressão do discurso da modernidade tecnológica teve influência, 

directa ou indirectamente, sobre muitas das reacções no domínio educativo: instabilidade 

entre os professores, seguidismo tecnológico dos políticos, desconcerto dos estudantes, etc 

(Tornero 2007: 29-30). 

No caso brasileiro, que também obedece a esta tendência mundial, a transformação 

das antigas escolas técnicas em Cefets (Centros de Tecnologias) é uma forte evidência da 

influência político-social-económica na educação. Neste contexto, as instituições nacionais 

recorrem às tecnologias recentes incorporando-as nos seus recursos didáticos, sobretudo, a 

Internet. Mas não foi apenas os recursos advindos das novas tecnologias, vieram também 

aqueles oriundos das outras áreas de atuação profissional. Falamos aqui de recursos humanos; 

tradicionalmente, as instituições de ensino no Brasil contavam apenas com profissionais da área 

de educaçao em seus quadros de funcionários (docentes, pedagogos, técnicos de laboratórios, 

por exemplo). 

É neste período que começam a ser estruturados os setores de comunicação social 

nas universidades e Institutos Federais (Cefetes, até então). Aquando da composição destes 

departamentos de comunicação, surgem os primeiros concursos com vagas para jornalistas, 

relações públicas, publicitários e designers gráficos.  

Exposto o marco teório que norteia esta pesquisa e o referencial utilizado, no 

próximo capítulo abordaremos então o método científico empregado para a elaboração desta 

dissetação: o tipo e abordagem da pesquisa, a amostragem e instrumentalidade empregada. 
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PARTE II 

Capítulo 5 

Pressupostos metodológicos 

‘A grande descoberta do século XIX foi a descoberta da 

técnica da descoberta’ 

A. N. Whitehead apud  McLuhan 

‘O conhecimento é em si uma criação social’ 

Carlos D. Moreira 

A investigação científica acompanha a humanidade desde quando esta esboça suas 

primeiras indagações a respeito dos fenômenos que a cercam. Evidentemente que com a 

experiência empírica e com a invenção de instrumentos que auxiliam a verificação dos 

fenômenos, a experimentação torna-se cada vez mais eficaz, trazendo comprovação daquilo 

que busca-se conhecer. 

É a partir do século XIX que, com o advento da eletricidade e da forte 

industrialização que os cientistas desenvolvem uma considerável gama de instrumentos 

científicos para os seus laboratórios e experimentos. A partir daí, desenvolvem uma maneira – 

a técnica – de principiar com a coisa a ser descoberta e recuar, passo a passo até o ponto de 

onde é necessário começar par se atingir o objetivo visado (McLuhan 2003: 82). 

Também é necessário acrescentar que o conhecimento científico é progressivo e 

nunca completo, numa busca ad eternum pelo saber e compreensão dos fenômenos que regem 

a natureza e o comportamento humano, conforme pensa Blanché (1988: 21): “É que a ciência 

e o espírito científico, tanto no que respeita à evolução das sociedades como ao 

desenvolvimento do indivíduo, constitui-se progressivamente, sem nunca atingir um estado de 

acabamento”. Nestas condições, exploramos o fenômeno elencado cientes de que nossa busca 

revelará respostas através do viés científico pela utilização de métodos investigativos, mas 

também cientes de que o mesmo fenômeno pode ser observado pelas faculdades humanas de 

aprendizagem, assimilação e reflexão. Portanto, remetemo-nos ao método científico e só por 
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ele construímos os pressupostos, coleta de dados e crítica que fundamentam esta tese, e para 

isso, valemo-nos, para além da metodologia, também das ciências humanas que estudam de 

forma similar os fenômenos da comunicação social, como a psicologia, por exemplo, os 

conceitos de marketing, publicidade e propaganda e jornalismo, em concordância com Blanché 

(1988: 33), “e, visto que a ciência é uma obra do homem, associar mais estreitamente à sua 

análise os dados que as ciências do homem pode fornecer”, ou seja, reservar lugar para que os 

diversos campos do saber proponham explicações sobre as informações que buscarmos no 

nosso contexto de estudo. 

 Ao caminharmos em direção à(s) resposta(s) da problemática desta pesquisa, 

procuramos fazer uma auto-avaliação para que nossa própria filosofia e percepção pessoal não 

prevalecesse face às opiniões coletadas, principalmente ao categorizá-las, segundo o princípio 

metodológico adotado. A este respeito, observamos o que diz Castro (2001: 115): 

Se é certo que a realidade se apresenta de formas muito diversas, não será, porém, a via para 

a atingir aquela que o autor defende, uma vez que as atitudes específicas necessárias a este 

desideratum têm de passar pelos progressos científicos, por meio de uma racionalidade 

actualizada e não por outras vias. A multiplicidade das manifestações daquilo a que o autor 

chama a unidade essencial não se pode atingir por locubrações mais ou menos fantasistas. 

 No entanto, este caminho que percorremos segue uma racionalidade que, segundo 

Castro, deve ser uma racionalidade instrumental, ou seja, “racionalidade científica e as suas 

transformações, bem como a razão de ser epistémica do seu progresso e como atingi-lo (2001: 

115-116)”. 

 Também no estabelecimento de uma articulação entre o empírico e o teórico, nós 

determinamos nosso modo de pesquisa, técnicas de recolha de dados e instrumentos de 

realização e registro. Neste viés, observamos o seguinte: 

Além disso, a recolha de dados implica uma opção teórica (…) respeitante àquilo que é, ou 

será, observado, isto é, quais são ou virão a ser as unidades de observação. Essa selecção é 

inevitável, uma vez que torna impossível observar toda a realidade. Nós só podemos 

percepcionar e representar segmentos, designados por «unidades»: «cada unidade representa 

um aspecto específico da realidade e não toda a totalidade» (Everton e Green, 1986, p. 160). 

Tanto a observação por parte do observador leigo como por parte do investigador é, portanto, 

sempre um processo selectivo (Lessard-Hébert et al., 2005: 141-142). 

 Portanto, as técnicas aqui utilizadas de recolha e registro de dados, o inquérito, a 

análise documental e as unidades e sistema de observação, constituem os aspectos do nosso 
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polo técnico da metodologia empregada. Estes autores, ao citarem De Bruyne et al., designam 

(2005: 143) os modos de recolha de dados, a saber: o inquérito, que pode ser de forma oral 

(entrevista) ou escrito (questionário), a observação e a análise documental. Utilizaremos, 

portanto, o inquérito através de questionário e a análise documental para a revisão bibliográfica 

e para consulta sobre a localização de cada RP. 

Nossa busca principal por informações, aquelas que procuramos junto aos RPs das 

IFEBs deu-se através da Pesquisa de campo ou empírica, que é aquela onde o pesquisador, na 

busca por respostas, preestabelece objetivos que vão ao encontro do que se questiona (Ferrari 

apud Tuzzo 2016: 142). Para Tuzzo, por meio desta metodologia de coleta de dados, há a 

possibilidade de ampliação de novas informações para além daquelas já esperadas, a autora 

assim diz: “acredito que são nas pesquisas de campo que os conhecimentos se ampliam, novos 

olhares são possíveis e novas descobertas redesenham as teorias já existentes” (Tuzzo 2016: 

141). Portanto, nossa pesquisa é caracterizada pelo método qualitativo, na perspectiva de 

Goldenberg, na qual “a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica 

de um grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social” 

(Goldenberg apud Tuzzo 2016: 144), e método quantitativo, na perspectiva de Marconi & 

Lakatos. Utilizamos também de pesquisa bibliográfica (Marconi & Lakatos apud Tuzzo: 2016) 

para a averiguação do aporte bibliográfico já publicado em artigos, livros, revistas e e-books 

sobre as relações públicas. Para Tuzzo, o objetivo da pesquisa bibliográfica é fazer com que o 

pesquisador leia o material escrito sobre o assunto no qual trabalha, sendo auxiliar na análise 

das informações (2016: 139-140). 

Abordagem da pesquisa 

A nossa tentativa de equacionar informações em ciência é através da análise 

qualitativa dos fatos e por uma abordagem interpretativa destes fatos, numa busca por relação 

entre os acontecimentos e o objeto científico. Assim, foi definida a nossa operação técnica de 

recolha de dados optando pela elaboração de um inquérito por questionário. Outra condição 

considerada foi a preocupação com a objetividade da pesquisa. Se o que procuramos habita o 

campo da subjetividade - a importância dos RPs nas IFEBs - a busca por respostas deve ser 

objetiva, objetividade essa, conforme nos apresenta Lessard-Hébert et al., ao falarem sobre os 
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critérios de uma pesquisa, afirma que “a objectividade refere-se a uma causalidade externa, 

ligada à própria natureza e a uma verdade do mundo ainda por desvendar” (2005: 66). 

 A objetividade também se faz importante para a categorização das informações, que 

é o passo seguinte à coleta de dados. No momento de apuração e categorização, entra em cena 

as leituras, conhecimento e opinamento crítico do pesquisador. Por isso, há de trilhar com 

segurança sobre o embasamento teórico advindo da revisão bibliográfica, mas também, e 

sobretudo, com responsabilidade; porque são acrescentados então elementos meta-dados – 

aqueles adicionados por nós enquanto construtores da dissertação – eis a razão pela qual o 

pesquisador assume tamanha responsabilidade no labor científico. A respeito desta 

responsabilidade, estes autores assim advertem: 

No que toca à investigação qualitativa, é sobre o investigador que recai a responsabilidade 

desta redução das acções ou do discurso dos indivíduos em função das condições de produção 

destes, assim como dos objectivos da sua investigação e do seu quadro teórico (Lessard-

Hébert et al., 2005: 71). 

 Apesar da análise qualitativa, evidentemente que a quantificação das informações 

também se faz necessária em determinados momentos da pesquisa, assim, percebemos que 

ambas as abordagens se comunicam e são interdependentes, conforme ensina Castro (2001: 87) 

quando assim escreve: 

Note-se que o quantitativo nivela os aspectos qualitativos dos fenómenos, que podem ser 

muito diferentes – ele fornece um dado para além do qualitativo: a repetição. A ciência 

avança, normalmente, por esta via, mas não nega a qualidade, as semelhanças e diferenças, 

havendo interligações profundas entre ambas. 

 Quanto à categoria epistêmica, esta pesquisa está enquadrada no gênero abstrato, 

visto que tratamos de ideias e conceitos, e ainda, de pensamentos expressos pelos inquiridos 

em suas respostas. A própria questão inicial e a síntese de sua resposta habitam a abstração. A 

representação científica, conforme expõe Castro (2001: 74), é fecundada pelas informações do 

real mas socorre-se pelas abstrações. Destarte, reconhecemos, como o autor bem orienta, que 

os dados coletados são reais, a experiência de cada RP, é real – ainda que dicotômicos – a 

presença destes profissionais é real em suas instituições, suas atribuições e funções, no entanto, 

a percepção que têm de si e sobretudo, a importância que atribuem ao cargo e à profissão são 

características abstratas. O autor assim adverte: 
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São assim indispensáveis abstracções profundas para se avançar nas ciências, ao mesmo 

tempo que é preciso perder de vista o seu carácter abstracto com a necessidade de o fecundar 

através de dados sobre o real. 

Para o labor científico é tão negativo e destruidor ater-se sempre às abstracções como é 

confundi-las com o concreto, ao mesmo tempo que pretende-se ater-se a este leva 

necessariamente à impotência epistemológica (Castro 2001: 74). 

As atribuições do cargo de RP regidas pelos editais, de certa forma, conduzem o 

trabalho destes profissionais, nivelando-os em suas funções. Isto não quer dizer que todos irão 

interpretar sua importância da mesma maneira. Sendo assim, este estudo vale-se do depoimento 

sobre as suas funções para extrair, pela instrumentalidade do inquérito, dados estruturados e 

fiáveis. Assim diz Moreira (1994: 94): 

(…) a distinção entre a escolha de dados estruturada e não-estruturada não assenta na pureza 

das questões levantadas ou das acções desenvolvidas mas no grau em que os outros podem 

seguir exactamente os mesmos procedimentos. Isto suscita a questão de saber se todos os 

inquiridos/informantes efectivamente experienciam e interpretam tais procedimentos de um 

modo semelhante. Por que se assim não for, poder-se-á exigir uniformidade e portanto uma 

verdadeira reprodutibilidade? 

Desta forma, procuramos observar a forma de proceder dos inqueridos diante de 

sua atuação, expressa em suas respostas. 

Como a nossa busca é pela verificação e crítica à importância dos RPs nas IFEBs, 

iniciamos pelo conceito já pré-determinado de que estes profissionais não indispensáveis na 

elaboração de comunicação estratégias para estas instituições, no entanto, através da pesquisa, 

poderemos (re)conhecer esta importância e registrá-la formalmente – evidentemente, que por 

ser subjetiva, falamos aqui de “parte” desta importância. Assim, afirmamos então, que esta 

dissertação está fundamentada em uma uma pesquisa exploratória, e tomamos por base para 

dizê-lo o que nos expõe Gil (2006:43). quando refere que: “As pesquisas exploratórias têm 

como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em 

vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores” Portanto, com a finalidade de esclarecer, enquadramo-nos neste pressuposto. O 

autor ainda nos sugere a este respeito: 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de 

tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 
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especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (Gil 2006: 43). 

 Assim, queremos ampliar à nossa visão daquilo que buscamos em relação aos RPs, 

através de aproximação ao nosso campo de visão, graças ao método científico adotado para este 

fim. 

 

 5.1. Inquérito 

 

 O questionário 

 Esta dissertação está construída a partir das informações recebidas via inquérito, 

somadas ao referencial teórico selecionado para solidificar esta obra. É, portanto, o inquérito o 

pilar de sustentação deste trabalho construído sobre a pedra fundamental que é o marco teórico. 

Optamos pela elaboração de um único questionário que foi enviado por email aos inquiridos, 

no dia primeiro de abril deste ano. Ao todo, foram 171 servidores Relações Públicas, 

distribuídos por todo o Brasil, constituindo o universo tomado para a análise. Por universo ou 

população, entendemos: 

o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica 

em comum. Sendo N o número total de elementos do universo ou população, (…). A 

delimitação do universo consiste em explicar que pessoas ou coisas, fenômenos etc. serão 

pesquisadas, enumerando suas características comuns, por exemplo, sexo, faixa etária, 

organização a que pertencem, comunidade onde vivem etc. (Lakatos e Marconi 1992: 108). 

 O inquérito foi utilizado pelos motivos que se seguem: 

 1 – praticidade de aplicação 

logística – considerando as proporções quase continentais do Brasil, seria impossível utilizar 

metodologias de observação ou entrevistas com os profissionais situados em todos os Estados 

brasileiros; 

custos – como o inquérito foi enviado por email, não houve gastos com impressões e serviços 

de correios convencional; 
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viabilidade – o questionário virtual pôde ser respondido a qualquer momento pelos 

destinatários. 

2 – em relação à metodologia 

Intervimos com a colocação de questões sem a intenção de modificar a situação, ou 

seja, sem modificar a relação inquiridor/inquirido. Trabalhamos aqui com o conceito sintético 

de inquérito apresentado Ghiglione e Matalon (1993: 8): “O inquérito pode ser definido como 

uma interrogação particular acerca de uma situação englobando indivíduos, com o objectivo de 

generalizar.” 

Sobre a constituição do inquérito, formulou-se um questionário com trinta e três 

questões, sendo treze objetivas e vinte subjetivas, com o cuidado para que cada questão 

instigasse o inquirido a refletir sobre suas funções. Os autores previamente citados apontam que 

“a construção do questionário e a formulação das questões constituem, portanto, uma fase 

crucial do desenvolvimento de um inquérito (1993: 119).” 

As questões mais relevantes de nossa pesquisa foram estrategicamente posicionadas 

no final do inquérito (questões 32 e 33). Estas duas questões indagam diretamente a informação 

condutora deste estudo. Consideramos, no entanto, que o teor das questões é o mesmo para 

ambas, alterando apenas o direcionamento: a 32 questiona a importância de uma equipe de 

comunicadores e a 33, a importâncio de um RP na instituição. Utilizamos esta estratégia 

propositadamente porque acatamos as orientações de Ghiglione e Matalon (1993: 122): “Uma 

mesma questão, colocada no início ou no fim de um questionário, antes ou depois de uma outra 

questão, poderá, portanto, suscitar repostas diferentes,” no entanto, no nosso caso, não se trata 

de uma repetição, mas complementação. 

Categorias 

Utilizamos a técnica de categorização dos dados conforme orienta Ghiglione & 

Matalon (1993: 209-258), que consiste em codificar as respostas abertas recolhidas do 

inquérito. Segundo estes autores: “O trabalho de codificação faz-se em duas etapas: a primeira, 

através da análise de uma amostra do corpus, conduz à elaboração do próprio código; a segunda 

consiste em fazer corresponder cada resposta a uma ou várias categorias do código” (1993: 

258), e ainda: “a codificação deve responder aos critérios de objectividade, sistematicidade e 
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generalidade”. (1993: 208). Assim, adotamos esta técnica para classificar as informações 

contidas nas respostas e interpretá-las à luz do referencial teórico adotado nesta pesquisa. 

 

 5.2. Inquérito piloto 

 Para esta pesquisa, em janeiro de 2018, foi enviado um questionário com quatro 

questões subjetivas e uma objetiva para um grupo de doze profissionais de Relações Públicas 

em Instituições Públicas de Ensino Superior. Não houve parâmetros para a escolha da amostra 

entre a população de RPs. Como ferramenta instrumental, enviamos o questionário para um 

grupo do WhatsApp de RPs das IFEBs, os que concordaram em responder constituíram, então, 

nossa amostra para o inquérito piloto. Abaixo, as questões elaboradas: 

1 - Em qual instituição você trabalha e há quanto tempo está lá? 

2 - Há necessidade de um profissional de comunicação social em uma instituição de 

ensino? Por qual razão? 

3 – Qual a importância de um sector de comunicação social em uma Universidade ou 

Instituto Federal de Educação? 

4 – Em sua opinião, dos quatro profissionais a seguir, qual é mais apropriado para 

trabalhar em uma assessoria ou coordenadoria (ou sector) de comunicação social: 

  (   ) jornalista     (   ) relações públicas 

  (   ) designer gráfico    (   ) publicitário 

  (   ) cerimonialista / tecnólogo em eventos 

  Justifique esta escolha. 

5 -  De acordo com as atividades que você executa na instituição onde é lotado36, e 

atribuições do cargo, você acha que seria possível outro profissional de comunicação 

exercer estas funções? Por quê? 

 

                                                 
36 Lotação: posto de trabalho de um funcionário público, o mesmo que local de trabalho. 
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Resultados e análise 

A primeira pergunta nos mostra o perfil temporal destes profissionais: foram 

contratados recentemente pelas instituições onde trabalham, não excedendo a quatro anos de 

lotação. Onze são servidores de Instituto Federal de Educação e um de uma Universidade. 

A segunda pergunta questiona se há necessidade de um profissional de 

comunicação nestas instituições. Os doze questionados foram unânimes em afirmar que há 

necessidade. Em suas respostas, as palavras mais recorrentes foram: comunicar / informação / 

organizar eventos / relacionamento / públicos / comunicação integrada / ações de 

comunicação. 

Na terceira questão, procuramos captar a perceção que os próprios profissionais de 

comunicação têm sobre a existência ou não de uma área de comunicação nas instituições de 

ensino. Sintetizamos então as respostas coletadas com palavras-chave pelas técnicas de redução 

de dados, segundo Van der Maren apud Bouti et al., (2005: 109) que diz: 

uma interpretação ocorre durante a codificação dos dados, antes do seu tratamento, quando 

se trata de «formatar» respostas singulares, individuais, num mesmo sistema, por meio de 

um alfabeto único. Pode-se dizer que, nesse momento, a interpretação consiste numa redução 

de particularidades para uma quando geral e manipulável (grifos do autor). 

Assim, encontramos estas categorias: 

apoio  /  organização de eventos  /  divulgação  /  comunicação de qualidade  /  estratégia  /  

demandas institucionais  /  públicos  /  imagem institucional  /  transparência  /  direção  /  

relacionamento  /  execução  / auxílio 

A quarta pergunta traz uma lista para escolha, que ficou desenhada em gráfico desta 

forma: 

01 opção para jornalista - 10 para Relações Públicas (83%) - 01 para nenhum (o questionado 

acredita que deve haver uma equipe e não um profissional), conforme ilustra o gráfico nº 9 

abaixo: 
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Gráfico 9 - Profissional para trabalhar num setor de comunicação 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 Da mesma forma, coletamos palavras-chave (ou sentenças) para sintetizar as 

respostas: 

apto para produzir / profissional mais abrangente / comunicação integrada / atuação / 

formação completa / equipa / qualificação / sobrecarregado / todos importantes / fluxo de 

informação / relacionamento 

 A última pergunta questiona a possibilidade das atividades de comunicação serem 

executadas por outro profissional que não o Relações Públicas. Resultado: 

7 pessoas acreditavam que sim e 5 outras acreditam que não, conforme o gráfico nº 10: 

 

Gráfico 10 - Poderia outro profissional exercer as funções de RP? 

 

 

(Iluastração de nossa autoria.) 
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Das respostas extraímos os seguintes conceitos, conforme o quadro nº 4: 

Quadro 4 - Respostas questão à questão nº 5 

SIM NÃO 

mas acredito que um profissional de RP tem funções 

bem amplas 

as funções, pois elas são do profissional de relações 

publicas 

pluralização de oportunidades de qualificação 

profissional 

o olhar técnico do profissional de RP é mais pertinente

conhecimentos diversos 

RP é indispensável mas outras atividades podem ser 

executadas por outros profissionais 

jornalista 

ações conectadas 

outros podem exercer esta função 

formação necessária 

apenas cerimonial 

profissional mais completo 

Conclusão do inquérito piloto 

Diante das respostas coletadas e dos recortes bibliográficos, podemos perceber a 

singular importância do profissional de Relações Públicas nas instituições públicas de ensino 

no Brasil, mesmo em um micro experimento. No entanto, são os mesmos dados que nos 

apontam uma perspectiva de trabalho em equipe, não uma responsabilidade direcionada a 

apenas um determinado cargo, que é o mais adequado para o bom desempenho das funções e 

atribuições relativas à comunicação social nestas instituições. 

Porém, apesar do apontamento à uma equipe multitarefa, os inquiridos, em quase 

sua totalidade, indicaram um “mas”, no sentido que nos aponta às multifuncionalidades do 

profissional de Relações Públicas. 

A conclusão final foi que as instituições de ensino ainda precisam de aprimorar seus 

setores de comunicação social equipando-os com mais recursos humanos, no entanto, é 

imprescindível a presença de um profissional RP devido à especificidade da comunicação que 

envolve não sendo uma tarefa apenas de informar, mas também de formular estratégias e 
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planejar, a todo momento, fazeres comunicacionais, e sobremodo, a grande demanda de eventos 

institucionais que requerem uma atenção especial por parte de uma comunicação bem 

elaborada. Fator preocupante foi verificar que a maior parte dos inquiridos considerou que o 

papel dos RP poderia ser desempenhado por outros profissionais. De forma a compreender 

melhor o que este indicador significa, na verdade, tornou-se fundamental construir um inquérito 

mais completo, capaz de nos explicar o porquê destas primeiras respostas. 

 

 No capítulo 6, que se segue, apresentamos a análise dos dados obtidos pelo 

inquérito e nossa crítica inserida na apresentação destas informações. 
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Capítulo 6 – Apresentação e análise dos dados 

‘A informação e a educação não podem deixar de se 

encontrar’ 

Manuel J.  V. Freixo  

Após percorrermos pelos marcos teóricos e bibliográficos que nos referenciam os 

conceitos e entendimentos sobre comunicação e informação e as características de Relações 

Públicas, de seguida, apresentamos os dados mais relevantes do inquérito administrado aos 171 

servidores públicos federais, dados estes que nos conduziram a uma compreensaão da 

importância destes RPs nas IFEBs. 

No capítulo anterior, apresentamos a metodologia utilizada, e agora, neste capítulo, 

o resultado apurado e nossa inserção crítica relativa a estes dados ao final de cada apresentação

deles, contextualizando-os às teorias e conceitos, e também, à nossa percepção enquanto 

pesquisador, profissional, servidor e observador. 

Nossa pesquisa, da sua concepção à elaboração do inquérito, tem como alvo os 

profissionais de relações públicas enquanto RPs, não como simplesmente servidores públicos. 

Como alvo, no entanto, são duas condições indissociáveis, mesmo assim, a relevância 

fundamental que descrevemos aqui, consiste naquela dos inquiridos ao desempenho do papel 

de RPs, prioritariamente. Com isso, tivemos o cuidado de separar, ou identificar nas respostas, 

aquelas prerrogativas de servidor e do cargo específico. Este cuidado está de acordo com o que 

dizem Ghiglione e Matalon (1993: 188-189) em relação aos papéis do inquirido: 

Um dos aspectos da situação, tal como é vivida pela pessoa inquirida, é o papel que ela adpta 

ou pensa dever adoptar. Podemos responder a um mesmo questionário enquanto trabalhador, 

pai de família ou eleitor. Conforme o caso, as respostas dadas poderão não ser as mesmas. 

Estes diferentes papeis não são, evidentemente, específicos da situação de inquérito; cada 

pessoa desempenha vários papeis e age, em cada situação, de acordo com ele. A questão que 

se coloca quando se concebe o inquérito não é, portanto, tentar eliminar o efeito do papel, 

mas saber qual dos papeis é o mais pertinente para o problema tratado. 

Em concordância com os autores, as questões do questionário foram ‘direcionadas’ 

aos RPs, enquanto RPs, não aos servidores das instituições, apesar de os serem. Os autores 

afirmam ainda que o papel em que se coloca uma pessoa inquirida é provavelmente 

determinado, em parte, “pela forma como é abordada pelo entrevistador” (1993: 189). Com 
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isto, em nossa análise considera-se estes dois papéis: o de servidor e o de RP para desvendarmos 

a atuação destes profissionais nas IFEBs. 

 Estes profissionais podem sim, às vezes, fundir as responsabilidades e até mesmo 

práticas operacionais numa mesma perspectiva, aliando a perspectiva de servidor público e as 

do seu cargo numa única, o que pode ser atribuído à interação das duas situações. A este 

respeito, Lettieri defende que. 

É possível, contudo, relativizar algumas questões inerentes ao comportamento mediante a 

compreensão de condições situacionais. As pessoas interagem, compartilham informações e 

confrontam diferenças em termos de experiência, vivências e culturas. Neste ponto, Bergue 

(2010) sublinha que as “especificidades45 da administração pública e seus traços 

constitutivos históricos” influenciam o comportamento dos servidores públicos (Bergue, 

2010, p.15). (Lettieri 2016: 74-75). 

 No entanto, lembramos que os servidores têm uma ética e um código de legais 

comuns a todos eles, aos quais estão sujeitos, e também, possuem, cada cargo, a legislação e a 

deontologia que regem o exercício da profissão no país. 

 

 Abaixo, na figura nº3, o modelo do questionário enviado por emails aos RPs 

(cabeçalho e as duas primeiras questões): 
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Figura 3 - Modelo do inquérito enviado 

Fonte da imagem: Printscreen do Formulário Google em Google docs. 
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 A seguir, as informações que apuramos a partir da pesquisa bibliográfica, 

documental e do inquérito que elaboramos: 

 

 6.1. Quantidade de instituições com Relações Públicas no Brasil: 

 Relativamente às Instituições de Ensino de nossa pesquisa, verificamos que das 68 

universidades, 38 Institutos Federais, 2 Cefetes do Instituto Benjamin Constant e do Colégio 

Pedro II, ou seja, 110 IFEBs, 73 instituições possuem RPs nos quadros de servidores (66,4%), 

conforme detalhado nos gráficos nº 11 e nº 12. 

 No gráfico nº 11 temos as 110 instituições com o recorte de 73 delas (66,4%) com 

RPs, sendo 68 universidades no total de universidades (61,8%); 38 Institutos Federais no total 

de Institutos (34,5%); outras instituições (2,79%): 2 Cefets (1,8%); Colégio Pedro II (0,9%) e 

Instituto Benjamin Constant (0,9%): 

 

 

Gráfico 11 - Quantidade de IFEBs 

 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 
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Dos números acima, 54,4% das universidades têm RPs; 89,5% dos Institutos 

Federais têm RPs; 50,0% dos Cefets e o Instituto Benjamin Constant (100,0%). O gráfico nº 12 

ilustra em detalhes os dados acima: 

Gráfico 12 - Instituições Federais com RPs no Brasil 

(Ilustração de nossa autoria.) 

O gráfico nº 13 mostra a quantidade de servidor RP por tipo de instituição 

(universidade, IF, IBC e Cefet), deste gráfico, destacamos que 58,5% dos RPs responderam ao 

inquérito: 



116 

 

Gráfico 13 - Quantidade de RPs nas IFEBs 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 Assim demonstra o gráfico nº 13, acima: 2 RPs no Cefet (Cefet RJ), nenhum 

respondeu ao inquérito; 1 RP no IBC, respondeu (100%); 72 RPs nos Institutos Federais, 42 

responderam (58,3%); 96 RPs nas universidades, 57 responderam (59,4%). No total, de 171 

RPs, 100 responderam ao inquérito (58,5%). 

 

 A seguir, nos gráficos nº 14 e nº 15, apresentamos a localização destes servidores 

por região do Brasil. Destacamos que a região Centro-oeste foi a que teve o maior índice de 

respostas (82,4%), e a região Nordeste, a menor (41,2%), proporcionalmente, a metade do 

número da região Centro-oeste. 
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Gráfico 14 - Total de RPs por região 

Os dados apresentados no gráfico nº 15 são relativos aos RPs que responderam à 

pesquisa: 

Gráfico 15 - RPs por região 

(Ilustração de nossa autoria.) 
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 Região Centro-oeste 14 (82,4%) (8,2% do total de 171 RPs); região Nordeste 14 

(41,2%) (8,2% do total de 171 RPs); região Norte 16 (59,3%) (9,4% do total de 171 RPs); região 

Sudeste 24 (63,2%) (14% do total de 171 RPs) e região Sul 32 (58,2%) (18,7% do total de 171 

RPs). 

 

 6.2. Perfil sociodemográfico 

 A nossa população de Relações Públicas em posse do cargo de RP nas IFEBs é 

composta de 171 servidores, de acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal do 

Brasil37, destes 171, 100 responderam ao inquérito (58,5%), conforme exposto anteriormente. 

 Abaixo, no gráfico nº 16, dispomos a distribuição por região geográfica do Brasil, 

o sexo, faixa etária e o tipo de instituição onde trabalham. No total, há 133 RPs mulheres 

(77,8%) e 38 RPs homens (22,2%), total 171: 

Gráfico 16 - Quantitativo e gênero dos servidores RPs 

 

 Observamos no gráfico acima uma grande diferença entre servidores do sexo 

masculino (22,2% geral e 23% dos que responderam) e do feminino (77,8% geral e 77% dos 

                                                 
37 Nossa última consulta a este Portal para conferência do número exato de servidores foi em 25 de maio de 2019. 

16
28

18
28

43

77

133

1 6 9 10 12
23

38

17

34
27

38

55

100

171

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total de RPs 
que 

responderam 
ao inquérito

Total geral 
de RPs

Quantidade e gênero dos RPs

Sexo feminino Sexo masculino Total



119 

que responderam), predominando o sexo feminino. Um número muito baixo de homens 

respondeu à pesquisa, apenas 23%. 

O próximo gráfico (nº17) nos indica a faixa etária predominante dos RPs 

respondentes. Um dado que nos chamou a atenção foi que, majoritariamente, têm de 30 a 35 

anos de idade (52%): 

Gráfico 17 - Faixa etária dos RPs respondentes 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Na apuração do tempo de trabalho nas IFEBs, constatou-se que 19% deles estão nas 

instituições há 5 anos, conforme o gráfico nº 18 (abaixo), e também que predomina o tempo 

compreendido entre 2 a 5 anos de trabalho nas instituições: 
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Gráfico 18 - Tempo de trabalho 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 

 

 

 Em relação à formação acadêmica dos RPs, no gráfico nº 19 verifica-se que 11% 

são bachareis38, 49% especialistas, 29% mestres, 5% doutores e 6% com pós-graduação em 

andamento: 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Equivalente ao grau de lincenciado em Portual. 
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Gráfico 19 - Formação acadêmica 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Ao serem questionados se tinham outra formação superior, além da graduação em 

Relações Públicas, 23% afirmaram que sim, e 77%, que não. Destes 23%, dez deles (43,5% 

dentre os 23%) são formados em Jornalismo. O gráfico nº 20 traz o quantitativo total (em 

números): 
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Gráfico 20 - Outra fomação superior 

 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 

 Quanto à residência no Estado onde trabalham, ao serem perguntados se já residiam 

no Estado onde trabalham ou se teriam mudado por conta da aprovação no concurso, assim 

responderam: a maior parte (66%) dos RPs já residia no Estado onde trabalham; 13% mudaram 

de um Estado para outro para tomarem posso de cargo; 9% não residiam e foram 
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redistribuídos39 e 12% enquadraram-se em uma outra situação que não as que apontamos – 

todas as 12 respostas descreveram motivos pessoais para a mundança de Estado. Vejam o 

gráfico nº 21: 

Gráfico 21 - Já residia no estado? 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Em relação ao emprego: 

A contratação atual no serviço público é o primeiro emprego? Para esta pergunta, 

72% disseram que não, já haviam trabalhado na iniciativa privada antes; 14% responderam que 

não é o primeiro emprego, mas que sempre trabalharam na iniciativa pública; 6% afirmaram 

ser o primeiro emprego e 8% declararam outra situação, conforme gráfico nº 22: 

Gráfico 22 - Primeiro emprego 

(Ilustração de nossa autoria.) 

39 A redistribuição se dá quando a Administração Pública remove o servidor público de uma localidade para outra. 
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 Quanto à profissão de RP: 

 É o primeiro emprego de Relações Públicas? Para este questionamento, conforme 

o gráfico nº 23 a seguir, 43% afirmaram ser o primeiro emprego como RP; 38% já trabalharam 

na iniciativa privada antes, como RPs; 3% já foram RPs em ONGs e 16% declararam outra 

situação: 

Gráfico 23 - Primeiro emprego como RP 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 

 

 6.3. Dados específicos 

 Caracterizado que ficou o perfil sociodemográfico, propõe-se de seguida uma 

análise dos dados mais específicos sobre a relação dos servidores e a área dos Relações 

Públicas. 

  

 Produção de conteúdos para os media 

 Relativamente à produção de conteúdos para os media, o gráfico nº 24 demonstra 

que 64 dos RPs produzem conteúdos informativos (64%); 5 deles produzem eventualmente 

algum conteúdo (5%); e 31 disseram não produzir conteúdos informativos para os media (30%): 
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Gráfico 24 - Você produz conteúdos para media? 

(Ilustração de nossa autoria.) 

A produção citada nas respostas foi classificada em 16 categorias. A tabela 1 

menciona as categorias e a quantidade de ocorrência de cada uma delas. Algumas respostas 

apontavam mais de uma categoria, por isso, um total de 113 ocorrências, sendo que nosso 

número de respondentes corresponde a 100. 

Tabela 1 - Conteúdo produzido para os media 

Categoria Qde % Categoria Qde % 

Artigos para revista 1 1% Matérias para o site 25 25% 

blog do reitor 1 1% Matérias para rádio 1 1% 

Boletim de notícias 2 2% Matérias/release para a imprensa 15 15% 

Campanha p processos seletivos 1 1% Médias digitais 1 1% 

Comunicação interna 7 7% Produção de textos publicitários 1 1% 

Conteúdo para as redes sociais 42 42% Supervisão de textos jornalísticos 1 1% 

e-mail institucional 1 1% Vídeo institucional 4 4% 

Material gráfico 5 5% Não especificado 5 5% 

Total de ocorrências 113 100% 

% sobre o número de ocorrências respondentes (100). 

Da tabela acima extraímos que o conteúdo mais produzido pelos RPs é aquele 

destinado às redes sociais, sendo que 42% dos servidores mencionaram este exemplo. O 

segundo exemplo mais citado foi a produção de matérias para o site institucional, 25% das 

respostas indicam esta produção. Em seguida vem a produção de matérias ou releases para a 

imprensa, 15%. 
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 Um dado importante que nos é indicado é o envolvimento de quase a metade dos 

RPs na produção de conteúdos para as redes sociais, 42 respostas indicavam esta atividade. No 

apêndice 2 desta dissertação há uma tabela com todas as respostas e nossa classificação das 

categorias a estas respostas (Questão nº 15 – Que conteúdos produz para os media). 

 Relações Públicas e redes sociais 

 Assim como os RPs utilizam os meios massivos de comunicação, ainda que em 

menor grau, como no caso das IFEBs, mas sem deixar de considerar a devida importância 

dessas plataformas comunicativas, também encontram nas redes sociais um amplo campo de 

comunicação social. 

 Ao falarmos em redes sociais estamos a conversar sobre novos comportamentos 

sociais, comportamentos estes que são resultado das recentes tecnologias de informação e 

comunicação que os estudiosos nomearam ‘sociedade da informação40’. 

 Os RPs, ao utilizarem das redes sociais para alcançar de forma direta e interativa 

seu(s) público(s), sabem que as pessoas com quem interagem foram informatizadas, de uma 

forma ou de outra, no contexto social (Lyon, 1992: 178). Assim, aproveitam esta imersão virtual 

social, e conectam-se, também, a este ambiente virtual, a fim de propagarem conteúdos do 

ambiente real. Quanto à informatização social, que aqui tratamos como campo para as relações 

públicas, Lyon aponta-nos que (1992: 178): 

 Tanto no plano económico, como no político ou cultural, os efeitos da informática 

parecem ser profundos. A influência, directa ou indirecta, que ela exerce sobre as relações 

industriais está longe de ser negligível. A crescente conscientização sobre a monitorização 

das vidas pessoais por agências computadorizadas (tantas vezes indesejada) pode vir a 

estimular novos tipos de movimentos sociais. E, a julgar pelo que sabemos da história, o tipo 

de media através do quel é difundida a informação e o tipo de imagens do homem veiculado 

pelas ‘máquinas inteligentes’ poderão também contribuir para algumas alterações da nossa 

experiência cutural. 

 Também concordamos com os estudos realizados Xosé López García, quando de 

forma suscinta afirma que (2004: 93): 

                                                 
40 Não aprofundaremos neste tema para esta pesquisa. Para todos os efeitos, baseamo-nos nos estudos de 

‘sociedade da informação’ desenvolvidos por David Lyon (1992). 
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En la sociedad del siglo XXI el conocimiento todavía estará más mediatizado por los medios 

de comunicación y habrá una mayor dependencia de los medios para conseguir una 

determinada percepción del mundo. Los nuevos escenarios que se dibujan apuntan a unos 

sistemas, unas infraestructuras, que permitirán una mayor interactividad y un mayor 

volumen de información en circulación. 

É neste novo cenário que de uma sociedade informatizada que a comunicação é 

afetada, tando na projeção mundial, quanto local (2004: 86). Como García afirma, “Los actores 

mediáticos de los espacios locales de comunicación tienen en estos momentos ante su ojos 

nuevos desafíos y oportunidades”, [Os actores mediáticos dos espaços locais de comunicação 

têm, nestes momentos perante seus olhos, novos desafios e oportundiades. (tradução nossa)]. E 

é justamente nesta oportunidade que os RPs das IFEBs podem utilizar as redes sociais como 

um canal a mais de comunicaçao com seus públicos. Ressaltamos que aqui utilizamos o termo 

local para além de um entendimento de pertença a um local – da sua origem no latim localis – 

mas sim, como ‘lugar’ ou ‘povo’, em concordância com García (2004: 13). 

É nesta esfera virtual de relacionamento onde os profissionais de comunicação 

social estabelecem um vínculo facilitador de interação comunicativa com os públicos desse 

‘lugar’, ou seja, desse local, num processo otimizado pelas tecnologias. Nesta esfera, os 

públicos e a instituição podem olhar-se mutuamente, e ainda, olhar para o exterior, para outras 

comunidades e lugares que também incidem neste funcionamento comunicativo (2004: 97). O 

autor explica-nos o panorama da necessidade da comunicação de proximidade: 

La comunicación local en el siglo XX existe porque hay una sociedad local com unas 

determinadas características – diferentes en cada caso – económicas, sociales y culturales 

que precisa de medios para la socialización del conocimiento y la canalización de 

información y opinión. No podemos hablar de comunicación mediada en los ámbitos de 

proximidad sin tener en cuenta lo que representam los asentamientos locales y sus políticas 

de desarrollo – sus estrategias para intervenir en la sociedad de la información y el 

conocimiento y alcanzar mejores cotas de bienestar – en el conjunto de la sociedad actual. 

Las estrategias de comunicación local se enmarcan, pues, en las dinámicas de 

funcionamiento de las comunidades y en los planes de desarrollo local de una sociedad 

dominada por lo local y por lo global – son dos tendencias dominantes des actual escenario 

que están situadas en los dos polos del escenario comunicativo – y donde muchos 

acontecimientos ya son glocales – globales y locales a la vez (García 2004: 96-97). 

Esta comunicação local incorpora em si políticas sociais e clamores coletivos 

oriundos do ‘povo’, da realidade circundante da instituição e seus correlacionados. 

Numa proposta de promoção de comunicação local, direta e interativa, os RPs, 

aquando do uso das redes sociais, criam conteúdos intelegíveis para estes públicos, numa 
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tentativa de aproximá-los de si. Estes conteúdos são relativos à realidade da instituição e as 

pessoas à sua volta, ou vice-versa. Assim, há fluidez de comunicação, e aqui, recortamos a fala 

do professor que corrobora esta afirmativa: 

La producción de contenidos para los medios locales es, como hemos dicho, el primer paso 

para fomentar la información de proximidad, facilitar a los ciudadanos un buen 

conocimiento de lo que ocurre en su entorno y garantizar su participación activa en los 

medios (García 2004: 93). 

 Esta informação de proximidade fomentada pelos conteúdos produzidos pelos RPs 

para as redes sociais, e como percebemos, quase metade deles (42%) estão empenhados nesta 

diretamente nesta atividade, justifica, ao nosso entendimento, o envolvimento destes 

profissionais com esta função. 

 Outra constatação que deixa evidente a atuação dos RPs com a comunicação virtual 

foi quando responderam se geriam as redes sociais da instituição. Conforme o gráfico nº 25, 

52% deles gerem estas redes sociais, e 6%, em partes, os outros, 42%, declararam não serem os 

gestores das redes sociais: 

Gráfico 25 - Gestão das redes sociais 

      

(Ilustração de nossa autoria.) 

 Com isto, ao cruzarmos as informações, concluímos que dos 65 que produzem 

conteúdos, apenas 13% não são também os gestores das redes sociais, apenas produzem 

conteúdos. No apêndice desta pesquisa, a Tabela nº 4 (Gestão das redes sociais) traz os 

depoimentos completos dos respondentes que afirmaram gerir as redes sociais. 
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RP e assessoria de imprensa 

A assessoria de imprensa nas IFEBs envolve, pelas respostas recebidas, 53% a 

participação dos RPs. No apêndice podem ser verificadas as respostas detalhadamente. O 

gráfico nº 26 mostra que 44% deles não estão envolvidos e 3% não formularam uma resposta 

suficiente para a questão: 

Gráfico 26 - RP e assessoria de imprensa 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Como podemos perceber, mais da metade dos RPs estão também fazendo assessoria 

de imprensa, que é uma atividade típica de Relações Públicas, conforme o referencial teórico 

que abordamos. É uma prática assertiva que corrobora as palavras de Ianhez (cit in Kunsch 

2001: 164) que diz “a assessoria de imprensa pode trazer excelentes resultados quando utilizada 

de forma estratégica, buscando atingir determinados objetivos preestabelecidos”. 

É ainda na obra organizada por Kunsch (2001) que encontramos as funções 

executadas pelos RPs aquando na atuação em assessoria de imprensa. Nesta obra, Heloiza 

Matos apresenta as funções do profissional de Relações Públicas na empresa moderna (cit in 

Kunsch 2001: 198), são estas funções, segundo a autora: apurar a informação a ser divulgada; 

gerar informação competente; segmentar a informação; diversificar as informações para a 

imprensa; e por fim, acompanhar a publicação da notícia. 
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 RP e eventos institucionais 

 Perguntamos aos RPs se a participação deles na organização dos eventos 

institucionais estava de acordo com as prerrogativas de RP, assim responderam, conforme o 

gráfico nº 27: 

 

Gráfico 27 - Organização de eventos 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 

 Exemplo de resposta para a categoria NÃO: 

 Respondente nº 1 

“Não. Aqui há a cultura da criação de comissões para os eventos, que ficam responsáveis por tudo que o envolve. 

Algumas vezes pedem assessoramento, mas não é usual. Devido às demais demandas que atendo, dificulta se 

envolver em todos os eventos institucionais como deveria ser.”41 

 Exemplo de resposta para a categoria SIM: 

                                                 
41 Para efeitos de espaço, reduzimos em dois pontos o copo da fonte nos exemplos de respontas dos respondentes. 

Intencionalmente, não as inserimos como citação, mas como exemplo. 
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Respondente nº 9 

"Sim, está, mas precisa avançar. Nossa luta na instituição é fazer com que nossos assessorados não nos confunda 

com meros executores de tarefas para a realização dos eventos. Precisamos fazer nossos públicos entenderem de 

que somos capazes de planejar um evento acadêmico em nossas instituições desde   o planejamento para a 

configuração dos mesmos, inclusive temáticas, até as estratégias de configuração na realização que auxiliem e 

sejam responsáveis sobre os resultados esperados pela instituição. 

Um exemplo prático que trago aqui nesse depoimento são as realizações das jornadas pedagógicas do campus 

Aracaju. Tenho sido indicada nas portarias da organização desses eventos e tenho levantado este debate durante 

os planejamentos até a realização do evento. Posso concluir e dizer que estamos em construção." 

Respondente nº 88 

“Sim. Atuo na concepção, planejamento e execução do evento. Eles são de minha responsabilidade aqui na 

PROGEP..” 

Exemplo de resposta para a categoria NÃO TRABALHO COM EVENTOS: 

Respondente nº 72 

“Atualmente, não me envolvo em eventos institucionais, a não ser na produção de materiais de comunicação 

visual e na cobertura jornalística, visto que há um volume alto de eventos no Campus, geralmente vinculados a 

projetos de extensão. Em eventos relacionados à formatura e outras solenidades, há uma Comissão destinada a 

isso. Prefiro me manter neutro diante dessa demanda, uma vez que já possuo um volume alto de atividades.” 

Exemplo de resposta para a categoria EM PARTES: 

Respondente nº 49 

“Em parte. Os eventos são decididos em outros setores, independente da análise dos públicos ao qual se destinam 

e das melhores estratégias de execução.” 

Atuação dos Relações Públicas junto à Educação: Ensino, Pesquisa e Extensão 

Os Relações Públicas das IFEBs têm em comum uma peculiaridade: são 

profissionais que atuam em instituiçõe de ensino, ou seja, ambiente escolar. Para além de 
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pertencerem às instituições que são públicas, o produto final destas organizações é a ‘educação’. 

Com isto, procuramos saber como seria a atuação destes profissioanis junto ao Ensino, à 

Pesquisa e à Extensão, as três vertentes básicas das instituições de ensino. Assim responderam, 

conforme o gráfico nº 28 abaixo indicado: 

Gráfico 28 - Atuação junto ao Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 Nota-se que um número considerável de RPs não atua nos três segmentos, sendo 

que 17% não atuam no Ensino, 25% não atuam na Pesquisa e 18% não atuam na Extensão, dá 

uma média de 20% de RPs que não atuam nestas áreas. Para os que declararam que têm pouca 

atuação, 39% pouco atuam no Ensino, 34% na Pesquisa e 33% pouco atuam na Extensão, numa 

média de 35,3% de RPs que pouco atuam nas áreas. Dos que afirmaram atuar, 44% no Ensino, 

41% na Pesquisa e 49% na Extensão, perfazendo uma média de 44,6% de atuação nestas áreas. 
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Deste número final (44,6%), fica exposto que menos da metade dos RPs atuam 

junto ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão. Esta atuação refere-se a divulgação do que é 

produzido nestas áreas, à gestão da comunicação específica e ações como palestras, workshops, 

cursos, dentre outras intervenções. 

Em relação a estas atividades junto ao público estudantil, o gráfico nº 29 (abaixo) 

traz mais alguns dados recebidos pelas respostas: 

Gráfico 29 - Já participou de atividades em sala de aula? 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Quando perguntados se já haviam participado de atividades em sala de aula não 

como organizadores de algum evento, mas como por exemplo mediadores de alguma discussão, 

ou palestrante, orientador, dando uma aula, ou alguma atividade desta natureza, 55% 

declararam que sim e 45% declararam que não. O gráfico acima (29) mostra que dos que 

responderam afirmativamente, 33% já participou algumas vezes de atividades junto ao público 
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discente; 13% apenas uma vez e 9% participa frequentemente. Por outro lado, 45% negou 

participar destas atividades. A questão seguinte a esta perguntava aos que optaram por NUNCA, 

se tinham interesse em participar. No mesmo gráfico temos as respostas: 5 deles (20% dos 45 

que responderam NUNCA) não têm interesse; 11 não tinham pensado a respeito (22%); 1 sim, 

mas que não dava importância a isto (2%) e 28 disseram que sim, tinham interesse (66% dos 

45). 

 Assim, concluímos que apesar de quase metade deles não ter participado de ações 

junto aos estudantes, a maioria demonstra interesse em fazê-lo. 

 Uma atribuição recorrente em todos os editais para contratação de Relações 

Públicas é assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, dos 57 editais pesquisados, 

54 mencionaram esta atribuição ao cargo de RP. Este requisito permite que estes servidores 

executem, por vezes, atividades que vão além daquelas meramente administrativas. É uma 

oportunidade ímpar de desenvolverem ações junto ao corpo docente e discente das instituições, 

o que pode gerar prerrogativas para o desenvolvimento social. Isto porque, em contacto direto 

com os estudantes, professores e pesquisadores, transmitem conhecimento através da promoção 

de propostas comunicativas, como por exemplo, participação em seminários, workshops, 

jornadas, etc. Nestes eventos, ocorre do RP dar testemunho profissional ou explicar o porquê 

de seu cargo e responsabilidades. 

 Não podem os RPs permitir ou fomentar uma rivalidade entre escola e infomação. 

São por certo profissionais de comunicação social, promotores de formação de opinião através 

de estratégias de comunicação que abarquem os estudantes e para os estudantes, mas de outro 

lado, são também, ou espera-se que sejam, auxiliares educadores; ora, não é isso que vem 

definido nas atribuições do cargo publicadas em edital? - “Auxiliar nas atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão”. Por se tratarem de instituições de ensino, podemos extender o verbo 

‘auxiliar’ às atividades que vão para além das funções clássicas de RP. Não há ordenamento, 

não há acordo, normativa ou outra documentação que o diz ou estabeleça, é certo. No entanto, 

há uma motivação ética que o impulsiona. Há uma oportunidade ímpar, aquela de ser o 

ambiente de trabalho, um ambiente escolar. Uma oportunidade na qual os RPs, sabedores de 

que “a informação só é aceite e entendida por pessoas aptas a recebê-la e entendê-la” (Freixo 

2006: 277), podem contribuir na formação crítica do corpo discente face a interpretação das 

informações. 
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Há espaço no Ensino: estar em sala de aula com os professores através da 

participação em debates, por exemplo. Citamos aqui um exemplo nosso: já fomos convidados 

pela professora de Língua Portuguesa da instituição onde trabalhamos (Ifes Campus São 

Mateus) para participar de um debate sobre o filme “O Quarto Poder” [Mad City, (1997)], onde 

compusemos um juri perante a sala de aula de uma das turmas da professora com ela e um 

professor de Filosofia. É um exemplo pequeno, porém demonstra uma das incontáveis formas 

de como um RP pode estar presente, diretamente, no Ensino. Há espaço na Extensão: projetos 

comunitários podem ser propostos ou integrados por um RP, nos quais, o profissional é seu 

mentor ou cooperador. Há espaço na Pesquisa: através da divulgação específica da produção 

científica, através da realização de pesquisas acadêmicas de sua autoria ou em participação com 

os docentes ou estudantes. Há espaço, há valor e mais-valia na participação nestas três áreas do 

universo escolar. E este universo escolar é permeado pelo universo da comunicação: Cazeneuve 

(apud Freixo 2006: 277) admite que “cada vez mais, a educação usa os meios de comunicação. 

E que, para além disso, não é menos verdade que ao «dar forma» à actualidade, o informador 

contribui para «formar» os espíritos aos quais se dirige”. 

A presença desses RPs nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, quando na 

perspetiva de transmissor de conhecimentos, agrega conhecimento aos elementos de relação 

nesta esfera. Uma vez que conhecimento é difundido, aumentam as oportunidades de chegar a 

elementos da comunidade, e por fim, à sociedade, ainda que de forma microscópica. No entanto, 

mesmo que de forma minúscula, torna-se reforço para a formação de opinião social referente à 

Escola. 

Entretanto, qual a relação entre opinião pública e desenvolvimento quando falamos 

em IFEBs? Para responder esta indagação, é preciso compreender que a importância da 

comunicação social nas instituições, que tem a função de ponte entre as organizações e a 

sociedade. 

Na conclusão de sua obra, A. Mattelart & M. Mattelart (2002: 155) afirmam: 

Perante a falência da ideologia racionalista do progresso linear e contínuo, a comunicação 

retomou o facho e afirma-se como o parâmetro por excelência da evolução da humanidade; 

num momento histórico em que esta procura desesperadamente um sentido para o seu devir. 
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 Neste trajeto, o pragmatismo comunicacional, com seus erros e acertos, permanece 

como basilares na constituição social, sendo fomento para fortalecimento das sociedades e seu 

desenvolvimento pleno. Também sobre a comunicação, Fonseca defende que: 

No âmbito das alterações que ocorrem hoje no mundo do trabalho, a comunicação tem-se 

vindo a aproximar de uma função social, facto naturalmente replicado pelas Relações 

Públicas, o que, apesar de tudo, também não pode deixar de ser contrabalançado com a 

questão da instrumentalidade, aqui se impondo uma velha contenda entre o que se deseja ver 

como uma prática ao serviço do bem e uma visão que sublinha, precisamente, os objectivos 

comerciais privados das empresas (Fonseca 2014: 03). 

 

 Desta forma, os RPs estão sujeitos às variantes ocasionadas pela natureza das 

empresas onde trabalham, a saber instituições de ensino, uma vez que esta natureza interfere no 

fazer operacional e até mesmo ideológico da profissão, e acrescenta-se a isto a importância da 

matéria com a qual trabalham – comunicação – que, como dito por Mattelart & Mattelart, é 

parâmetro de evolução social, e como exposto por Fonseca, uma função social, assim, 

deduzimos que estes profissionais têm uma atribuição também de fortalecer o desenvolvimento 

social. E podem fazê-lo através da educação, no espaço que as instiuições disponibilizam, a 

saber, no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 

 

 RP e Públicos 

 Uma das principais funções de Relações Públicas é o acompanhamento, seja na 

avaliação ou elaboração de propostas, da comunicação com os públicos da instituição para a 

qual trabalham. No entanto, procuramos saber se acrescentaria um ou mais motivos, além 

daqueles típicos das relações públicas, para que estes profissionais se aproximassem ainda mais 

de seus públicos. 

 Em resposta ao inquérito, 25% deles disseram NÃO acrescentariam, ao passo que 

58% ACRESCENTARIAM. Um afirmou não ter entendido a pergunta e 16% deram uma 

resposta sem coerência com a pergunta. No entanto, dos 58 que responderam SIM, ao 

analisarmos as respostas percebemos que 40 (69% dos 58) dos motivos apresentados, de acordo 

com o referencial teórico das relações públicas, eram motivos já compreendidos pela prática e 
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funções de relações públicas, e apenas 18 (31% dos 58) respostas eram motivos atípicos. O 

gráfico nº 30 indica estes números: 

Gráfico 30 - mais motivos para proximidade com os públicos 

(Ilustração de nossa autoria.) 

A seguir, exemplos de algumas das respostas: 

Exemplo de NÃO ACRESCENTARIA: 

Respondente nº 08: 
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“As funções teóricas de relações públicas são muito abrangentes, podemos dizer que até mesmo muito genéricas 

em algumas circunstâncias, então por esse ponto de vista acredito que englobam todos os motivos para manter a 

proximidade com os públicos.” 

 Respondente nº 28: 

“Não, a importância dessa proximidade se resume em todas as funções teóricas.” 

 Exemplo de ACRESCENTARIA: 

 Respondente nº 10: 

“Sim. A compreensão que desenvolvi na prática de minhas atribuições na instituição me fez aprender que nossas 

atribuições devem levar em consideração o papel pedagógico relevante e significativo do campo da comunicação 

nas instituições educacionais. Somos Técnicos administrativos da educação (TAE). Dessa maneira, nossos cargos, 

independente do campo, possuem relação direta com a educação, conforme a legislação que nos é pertinente. Um 

dos motivos primordiais no exercício de nossas atribuições, no meu entendimento, é nosso papel pedagógico, no 

intuito de dar a conhecer aos nossos públicos a missão e finalidade de nossa Rede de ensino.” 

 Respondente nº 21: 

“O Instituto tem a função social de transformar o meio por intermédio da educação. Manter os públicos ligados 

com essa função contribui diretamente para a educação do país e para o desenvolvimento da região que é bastante 

carente.” 

 Exemplo de resposta contraditória: 

 Este respondente disse SIM, mas de acordo com as técnicas e funções de RP do 

nosso arcaboço teórico, trata-se de funções de RP. 

 Respondente nº 76:  

“Acredito que o relacionamento com os públicos de interesse de uma instituição, sobretudo em uma universidade, 

deve estar orientado para o fortalecimento da imagem e identidade institucional, mas também para humanizar as 

relações. Utilizar os instrumentos de comunicação para mostrar os bastidores de uma universidade, mostrar quem 

é o professor, o técnico ou o aluno quem conduz uma pesquisa/projeto é aproximar a sociedade da nossa realidade 

e também valorizar quem todos os dias trabalha em prol de um país melhor.” 
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Procuramos saber quais eram os públicos com os quais os RPs mais se interagem. 

Pelas respostas, classificamos 24 categorias e 353 ocorrências, conforme a tabela nº 2: 

Tabela 2 - Públicos com os quais mais interage 

Categorias e quantidade de ocorrências 

Categoria Qtde Categoria Qtde 

alunos 62 Potenciais alunos para a instituição 9 

servidores 53 fornecedores 6 

público interno 29 gestores 6 

comunidade 27 pais ou responsáveis 6 

docentes 26 egressos 5 

público externo 26 empresários 5 

jornalistas ou imprensa 18 público misto 5 

Governo, órgãos públicos 13 bolsistas e estagiários 4 

terceirizados 13 aposentados 2 

Outras instituições de ensino 12 associações e entidades estudantis 2 

comunidade acadêmica 11 Essenciais e não essenciais 1 

políticos 11 ongs 1 

Total de ocorrências 353 

As categorias com maior número de ocorrências foram: alunos (62); servidores 

(53); público interno (29) e comunidade (27). Assim, fica exposto que o corpo discente das 

instituições é o público com o qual há maior interação. No entanto, muitas respostas 

especificaram o público, outras generalizaram. 

A concepção de público no contexto das IFEBs às vezes é permeada por 

interpretações diversificadas, conforme as respostas demonstraram, assim, compreendemos 

quando Esquenazi toma as orientações de Hoggart como como referência decisiva para uma 

concepção dos públicos (2006: 56). Ao fazer uma crítica à obra deste autor, afirma: 

A ideia principal, sem dúvida a que envolve todas a outras, consiste na informação de que 

um público deve ser estudado no conjunto dos seus modos e estilos de vida. Os diversos 

comportamentos de um dado público apenas podem ser compreendidos quando relacionados 

uns com os outros e não apenas observados nas respostas desencadeadas por estímulos 

exteriores (imprensa, obras, livros, etc.). A sua lógica é global (Esquenazi 2006: 57). 

Esquenazi corrobora o diagnóstico de Pierre Sorlin de que “é verdade que a noção 

de público é fugidia e que os diferentes públicos são difíceis de apreender” (Esquenazi 2006: 
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105). Desta maneira, também avistamos os públicos das IFEBs, pelo viés das respostas, como 

mistos e de apreensão mesclada. 

 Um outro aspecto ainda a se considerar é que estes públicos, cada um deles, é 

constituído por indivíduos com características individuais (Ravazzani 2006), e ainda há de 

ressaltar a condição humana e pessoal de cada um, ou seja, a diversidade dentro da coletividade. 

Assim, nossa visão é que é muito propícia a atuação dos RPs das IFEBs na integração destes 

indivíduos, dada a multiplicidade dos públicos com os quais atuam. Como sugere Duarte (apud 

Ravazzani): 

The integrated model can be applied to the issue of diversity. The awareness of diversity is 

increasingly visible starting from the first level, the macro one, where there is a large variety 

of publics-as-institutions. At the meso level, it is possible to examine publics in their specific 

contexts so as to understand their expectations and interests and explore their particular 

problems and relationships with a certain organization. Finally, at the individual and 

personal level, diversity reaches its highest value and can be inspected closely and in detail 

with reference to specific and intrinsic aspects (Ravazzani 2006: 10)42. 

 No último nível de análise, como afirma Duarte (apud Ravazzani), “Finally, at the 

individual and personal level, diversity reaches its highest value and can be inspected closely 

and in detail with reference to specific and intrinsic aspects.”43, um trabalho criterioso à espera 

pelos RPs das instituições. 

 

 Opinião Pública 

 Questionamos em duas perguntas se há interesse do departamento de Comunicação 

Social da IFEB onde trabalham em estudar a opinião pública relativa à sua instituição. 

Incluímos estas questões porque concordamos com Fortes (2003) quando afirma que o 

desenvolvimento da opinião pública é objeto de trabalho dos Relações Públicas. Este autor cita 

                                                 
42 O modelo integrado pode ser aplicado à questão da diversidade. A conscientização sobre diversidade está cada 

vez mais visível a partir do primeiro nível, o macro, onde há uma grande variedade de públicos-como-instituições. 

No nível médio, é possível examinar os públicos em seus contextos específicos, de modo a compreender suas 

expectativas e interesses e para além disso, explorar seus problemas e relacionamentos particulares com uma 

determinada organização. Finalmente, no nível individual e pessoal, a diversidade atinge seu valor mais alto e 

pode ser inspecionada de perto e em detalhes com referência aos aspectos específicos e intrínsecos. Tradução 

nossa. 

43 Por fim, no nível individual e pessoal, a diversidade atinge seu valor mais alto e pode ser inspecionada de perto 

e em detalhes com referência a aspectos específicos e intrínsecos. Tradução nossa. 
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Grunig que afirma: “a opinião pública é causa e efeito das atividades de Relações Públicas. O 

poder da opinião pública afeta decisões gerenciais e é função dos profissionais de Relações 

Públicas identificar esta opinião e comunicá-la e explicá-la para a administação” (Fortes 2003: 

31). Logo, se o conhecimento da opinião pública está diretamente ligado a estes profissionais, 

e estes precisam do suporte dos demais servidores para a realização de pesquisas ou 

metodologias para observar a opinião pública, quisemos saber se haveria interesse do 

departamento de comunicação da IFEB em observá-la. O gráfico nº 31 indica que 58 deles 

(58%) disseram que sim, ao passo que 15 (15%) disseram que não; o restante, 27, afirmou que 

“às vezes” há esse interesse (27%): 

Gráfico 31 - Estudo da opinião pública 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Abaixo, na tabela nº 3, a relação das 15 categorias para NÃO, 27 para ÀS VEZES, 

e 58 para SIM, com a quantidade de ocorrências em cada uma delas, num total de 100 

ocorrências: 
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Tabela 3 - Interesse em estudar a opinião pública 

CATEGORIAS 

NÃO  ÀS VEZES  SIM 

Desconheço pesquisa nesta 

questão 
2 

 

A opinião pública nos dá 

argumentos palpáveis para a 

execução de determinadas ações 
estratégicas de comunicação na 

instituição.  

1 

 

A comunidade fomenta a 

comunicação via opinião pública 
9 

Há interesse por parte da gestão, 

mas não pelo departamentode 

comunicação 

1 
Conhecer a opinião da 

comunidade acadêmica 
1 

Apresentar os benefícios 

entregues pela instituição à 

comunidade 

2 

Há uma demanda mais urgente 1 
Há burocracia que entrava o 

processo 
1 

Buscamos informação na 

avaliação institucional 
1 

Na minha unidade não 1 
Há interesse mas não acompanho 
esta demanda 

1 
Conhecer as demandas e 
aspirações da sociedade à volta 

6 

Não é prioridade da gestão 2 
Há interesse da comunicação, 
mas pouco interesse da gestão 

para este fim 

1 Conhecer nossa reputação 5 

Não há interesse 2 Há pesquisas isoladas 1 
Conhecer o impacto da 

universidade na comunidade 
1 

Não sei responder 3 Não há interesse 1 

Constante adequação para 

compreensão da opinião dos 
públicos 

1 

Não tenho conhecimento de que 
tenha havido esse interesse 

1 Não há pesquisas desse tipo 1 Contexto político 1 

Nunca houve 1 
Há outros meios, mas não 
pesquisas 

2 

 

É essencial 1 

Público-alvo são servidores 1 
Para verificação da imagem 
institucional 

2 
Estamos realizando uma 
pesquisa 

1 

 

 

Não é prioridade da gestão 3 
Estreitar relações com a 
comunidade externa. 

1 

Impedimento por limitação de 
recursos 

5 Faz falta estas pesquisas 1 

Não sei responder 5 Fundamental para feedback 3 

Não tem nenhuma ação 

direcionada para isso.  
1 Há interesse 2 

Oportunidade de expressão para 

a comunidade. 
1 

há previsão de realização de 

pesquisas 
2 

 

 

Houve propostas não realizadas 1 

Já foram feitas e há pesquias 
nesse sentido 

8 

Mapear a opinião pública 3 

Na construção de planos de 

comunicação 
1 

Não há dados coletados sobre a 

instituição, apenas achismos 
1 

Não há foco no desenvolvimento 
de ações para este fim 

1 

Sim mas não há recursos 
humanas para tal 

1 

Trabalho para construção da 
imagem institucional 

4 

Ver se há falta de conhecimento 
sobre novo campus 

1 

15 27  58 
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Por que formar opinião pública, já que a instituição já pertence ao Estado? Haveria 

uma razão “extra”, ou o fato de ser uma organização do Estado não a distingue das demais? 

Segundo nossos respondentes, há uma predominância de que ‘há’ uma razão. 

Classificamos as respostas em 17 categorias, sendo que: a) 14 delas diferenciam o 

fato de ser uma instituição pública, com 69 subcategorias e 130 ocorrências dutante as 100 

respostas; b) 2 delas não diferenciam o fato de ser público ou privado, com 5 subcategorias e 8 

ocorrências nas 100 respostas; c) 1 categoria de resposta insuficiente para o enunciado, com 2 

ocorrências. 

A tabela nº 4 apresenta a classificação das categorias e subcategorias, com os 

respectivos números de ocorrências, perfazendo 140 ocorrências, visto que uma única resposta 

pode conter mais de uma ocorrência de subcategorias. 

Tabela 4 - Por que formar opinião pública? 

Categorias Subcategorias Ocorrências Qde 

Percepção da imagem 

institucional 

A imagem que as pessoas têm da instituição 11 

14 Necessário saber a opinião sobre a instituição 1 

Avaliar a missão institucional 2 

Ganhar apoio social 

Alvo de ataques 2 

16 

Defesa da instituição pública 4 

Formar opinião pública contra o momento político 1 

Período político 1 

o Estado em perseguição às instituições 1 

Gerar aceitação 1 

Precisa ser defendida pelos públicos para um bom funcionamento 1 

Para gerar reconhecimento e valor 1 

Público como aliado político da instituição 2 

Opinião pública favorável gera segurança em momentos 

politicamente instáveis 1 

Mobilizar a sociedade a favor da intituição 1 

Participação social na 

construção da instituição 

A instituição precisa do apoio da comunidade 1 

3 Atingir objetivos institucionais 1 

A sociedade deve ser participativa na construção 1 

Afirmar a instituição 

enquanto pública 

Afirmar a instituição enquanto pública 1 

3 Pela defesa de educação pública gratuita 1 

Importância e realidade das instituições 1 

Fortalecimento da 

imagem institucional 

Fortalecimento da imagem institucional 14 

18 

Mostrar o valor e importância da instituição 1 

Relevância das instituições 1 

Gerar valor e reconhecimento 1 

Reconhecimento e credibilidade 1 

Entrega de serviços 

Adesão aos serviços prestados 1 

19 Alinhamento com realidade local 1 

A instituição a serviço da sociedade 1 
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Divulgação do que é produzido/desenvolvido na instituição 9 

Formação profissional 1 

Formação cidadã 2 

Entrega de serviços 1 

Utilidade pública 1 

Para que a populção se aproprie dos serviços da instituição 1 

Busca de reconhecimento da utilidades dos serviços prestados pela 
instituição 1 

Transformação social 

através do Ensino 

A instituição trabalha com transformação social 2 

8 

relfexão crítica 1 

Estudantes como futuros mantenedores das instituições 1 

Definição de políticas 1 

Aprendizagem constante 1 

Ensino crítico exercido pelas instituições 1 

Contribuição com formação crítica 1 

O fato de ser estatal não 

altera a necessidade de 

pesquisar a OP 

Há independência do Estado 1 

3 Precisa relacionar-se bem com os públicos 1 

Público não tem nada a ver com privado neste caso 1 

Promover políticas 

públicas 

Abalizar políticas públicas com com as expectativas entre 

instituição e seus públicos 1 2 

Consciência cidadã 1 

Prestação de contas e 

transparência 

Transparência: a instituição deve prestar contas 7 

22 

Prestação de contas 1 

Legitimação perante a sociedade 4 

Impostos 7 

Impostos bem investidos trazem retorno para a sociedade 2 

Reforçar que os impostos são convertidos em ações pelo Estado 

para a sociedade 1 

Pública ou privada tem 

mesma importância 

Pública ou privada mesma importância (OP) 1 
5 

Construção de imagem independe de ser público ou privado 4 

Pertencimento: a 

instituição pertence à 

sociedade 

Pertencer ao Estado aumenta a formação da OP 1 

9 
Instituição mantida pelo erário 2 

A instituição é uma extensão da comunidade 2 

Posicionamento perante a sociedade 4 

As instituições são 

públicas 

Reversão conceitual do serviço público 1 
2 

Necessidade de recursos para existência 1 

O poder do Estado 

O Estado tem influência na OP 1 

4 
Instituições representam o Estado 1 

Pouco conhecimento por parte dos cidadãos sobre o papel do 

Estado 1 

Debate crítico na relação com o Estado 1 

Não tenho opinião 

formada sobre o assunto 

Não tenho opinião formada sobre o assunto. 1 
2 

Não se aplica 1 

Feedback e avalição 

Importante para detectar falhas e pontos de melhorias na 

instituição 1 

6 
entender o público para entender a missão 1 

Garantia de desenvolvimento institucional 1 

Opinião pública é fundamental para o fortalecimento institucional 1 

Avaliar a missão institucional 2 

Relacionamento e 

interação 

Bom relacionamento com os públicos 1 

4 Manter comunicação pública 1 

Maior interação públicos instituição 1 
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Opinião pública não afeta totalmente os públicos 1 

 

17 76 140 140 

 

 Inserimos aqui alguns exemplos de respostas: 

 Respondente nº 9 

“A instituição pertence ao Estado, mas não se trata de uma instituição pronta e acabada. Ela se constitui numa 

concessão de direito público. Porém, há de se submeter à opinião pública. Com a ampliação dos meios de 

comunicação social, somos submetidos a isso porque diariamente respondemos questões do público, 

especialmente, quando estamos a divulgar nossos processos seletivos. Quando divulgamos nossos cursos, os 

trabalhos desenvolvidos em nossos diversos campos acadêmicos, em nossos níveis e modalidades de ensino, 

estamos a divulgar. Mas, não nos submetemos à pesquisa de opinião pública como metodologia para nos 

avaliarmos. Pelo menos aqui em Sergipe. Desconheço. Por isso, penso no quanto temos a avançar e evoluir.” 

 Respondente nº 33 

“Mesmo sendo um órgão público, a universidade precisa do apoio da comunidade. Opinião pública é formada 

pelos públicos da instituição. Não significa que pq é pública já tem uma opinião formada a respeito. E além disso 

a opinião pública é mutável de acordo com as ações da instituição.” 

 Respondente nº 44 

“Em um contexto político-econômico como o atual, em que as instituições públicas estão sendo vistas como 

"vilões", é mais do que importante que as instituições desenvolvam um bom trabalho para formar a opinião 

pública favorável, para que a sociedade perceba que os impostos bem investidos trazem retorno para a própria 

comunidade.” 

 Respondente nº 49 

“Há um embate simbólico no campo político nacional, sobre a decisão da manutenção ou não da universidade 

pública gratuita e uma tendência a taxá-la como instrumento ideologizador. É preciso, em primeiro lugar, dar 

visibilidade ao que de fato está sendo produzido pela universidade para evitar ideias equívocas, e em segundo 

lugar, abalizar as políticas públicas que já existem ou que precisam ser criadas, a partir do entendimento mútuo 

acerca das expectativas entre a instituição e seus públicos.” 

 Respondente nº 76 
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“A primeira coisa, talvez, seja refletir sobre: será que todos sabem que somos pertencentes ao estado, ligados a 

um órgão do governo? Em diversos momentos, respondemos dúvidas de pessoas interessadas em ingressar no 

nível superior que questionam o valor da mensalidade. Isso demonstra claramente que muitas pessoas não 

conhecem o trabalho de uma universidade pública ou como a mesma encontra-se estruturada e o quanto ela 

beneficia a comunidade local e toda a sociedade. Acredito que seja essencial fortalecermos nossa identidade e 

imagem junto à sociedade, até mesmo para, diante de cenários políticos como o que estamos vivendo atualmente 

no Brasil, evitemos o desmonte das instituições públicas de ensino superior.” 

 

 Uma vez que os RPs têm a prerrogativa de atuação junto à formação de opinião 

pública, perguntamos a eles como poderiam fazê-lo. Das 100 respostas, classificamos em 32 

categorias, em seguida, agrupamo-nas em três conjuntos: comunicação – relacionamento – 

eventos. 

 Agrupamos as respostas em 32 categorias e 112 ocorrências, assim classificadas na 

tabela nº 5: 

Tabela 5 - Atuação do RP na opinião pública 

Categorias: Como o RP pode atuar na formação de opinião pública 

Comunicação   Relacionamento   Eventos 

Agir junto aos líderes e formadores 

de opinião 
2 

 

Aprimorando uma boa 

comunicação e interação 

com os públicos 

11 

 

Envolver a comunidade nos 

eventos institucionais 
1 

Ajudar a instituição a conhecer 

melhor os públicos 
1 

 

Aproximação com a 

imprensa 
2 

 
Eventos aproximativos 1 

Aproximando o conhecimento à 

comunidade 
1  

Buscar compreensão 

contínua dos públicos 
1 

 

Fomento às ações de 

sustentabilidade social 
1 

Articular seu trabalho (RP) com 

outras áreas da comunicação 
1 

 Construção de identidade 
1 

 

Participação nas ações da 

instituição 
1 

Assessoria de imprensa 1 
 

Inclusão da comunidade na 

instituição 
3 

 

Participando dos eventos 

sociais 
1 

Atuando no planejamento 

institucional 
1 

 Parceria público privada 
1 

 
Prestando um bom serviço 1 

Com estratégias de comunicação 

institucional 
1 

 

Promover conscientização 

social 
3 

 
Promoção de ações de extensão 4 

Comunicação externa 1 

 

Promover intercâmbio 

comunicacional entre 

instituição e públicos 

1 

 

Planejar pesquisas e ações 10 

Produção de conteúdos para redes 
social 

1 

 

Realizando a interlocução 

com entidades 
governamentais: prefeituras 

e governo 

1 

 

  

Mediação e interlocução da 

comunicação 
2 

  
 

  
 

Prestar assessoria de comunicação 

com qualidade 
2 

  
  

 
 

Já é atribuição da profissão 6       
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Desenvolvendo projetos de 
consolidação da imagem 

institucional 

9 

Implementar ações estratégicas de 

comunicação 
11 

Divulgação 28 

15 categorias 9 categorias 8 categorias 

Quantidade de ocorrências 

68 24 20 

112 

A sociedade tem uma consideração conceitual relativa às IFEBs que é resultado do 

estímulo recebido através de toda a sorte de informação concernente a elas. Estes dados 

informativos constituem um tipo de acervo social, um ideário em torno destas instituições. 

Falamos aqui da opinião pública formada nas comunidades à volta das IFEBs, opinião pública 

esta sobre estas instituições educacionais. 

De certa maneira, a opinião pública refere-se a percepções e reações que os públicos 

têm diante dos estímulos informativos a que estão expostos. Estas percepções, por sua vez, 

estão relacionadas com a sensibilidade aos estímulos. Simões et al., (2009: 36) ao transcorrerem 

sobre comunicação política (e podemos contextualizar aqui para a comunciação social 

convencional), sublinham a importância da emotividade, que motivam os seres humanos a 

fazerem suas escolhas. E destas escolhas pessoais, nasce uma coletividade aglutinada pela 

analogia das ideias, o público. Neste viés, os RPs devem acompanhar as reações dos públicos 

para além da compreensão da mensagem: precisam de perceber de que maneira sensorial, os 

elementos desses públicos reagem às informações, fazendo delas o construto para uma opinião 

que será compartilhada com os demais, constituindo uma opinião coletiva, e por fim, uma 

opinião de caráter político e pública. 

Os termos mais mencionados pelos RPs quando indagados sobre como poderiam 

atuar junto à formação de opinião pública foram aprimorar uma boa comunicação e interação 

com os públicos (11 ocorrências) e planejar pesquisas e ações (10 ocorrências), ou seja, 

relacionamento e conhecimento, o que remete-nos aos verbos perceber, conhecer e sentir, dado 

que só pode haver relacionamento se houver conhecimento, se houver sentimento daquilo que 

anseiam os públicos ou de como se comportam. 

Consideremos, pois, então, valorável o elemento ‘sentir’, como integrante de um 

processo que resultará, mais adiante, em construção de opinião. A importância deste verbo é 
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mencionada pelo pensador McLuhan (2006: 81): “O senso comum por muitos séculos foi tido 

como o poder especificamente humano de traduzir a experiência de um sentido isolado para 

todos os demais sentidos.” Para Mc Luhan, o jogo recíproco dos sentidos pode resultar em 

comunicação, a partir do contacto e de um processo no qual o sentido “percebe” outro, sente 

outros sentidos ao mesmo tempo: Para McLuhan (2006: 80): “Palavras como ‘apanhar’ ou 

‘aprender’ indicam o processo de chegar-se a uma coisa através de outra, manipulando e 

sentindo muitas facetas de uma vez, através de mais de um sentido”. Dessa forma, explica, a 

visão é percebida como som, o som em movimento, paladar como olfato. 

 A capacidade humana de perceber com um dos sentidos (ou vários ao mesmo 

tempo) e registar na mente um conjunto de ideias a respeito daquela(s) sensação(ões) 

caracteriza a racionalidade humana. Assim, as informações são para os homens de RP estímulos 

informativos e sensoriais, como que numa fusão de jornalismo, publicidade ao mesmo tempo, 

ou seja, a informação narrativa dos factos acrescida de ornamentos que despertem interesse nos 

leitores/recetores dessa informação. 

 Esse ornamento, no entanto, não está limitado ao campo da plástica, é muito mais 

relacional que estético. Acrescenta-se relacionamento à informação, numa simbiose que 

crescerá em direção à opinião pública. E ainda, esta analogia à ornamentação não foge à 

essência de Relações Públicas, ao menos de forma genérica, como a expõe Beirão et al. (2009: 

77) “o propósito fundamental da prática de Relações Públicas é estabelecer um fluxo biunívoco 

de mútua compreensão baseado na verdade, no conhecimento e na completa informação, com 

toda a transparência”, ou seja, um fluxo no qual perpasse informação verdadeira 

complementada com metadados que a complete, vindo a facilitar a compreensão. 

 Mais uma vez neste processo, a presença do servidor para as funções de RP 

justifica-se na relação estabelecida entre a instituição que gera informações e seus públicos, e 

também no sentido inverso, na constituição do fluxo informacional: actua como interlocutor 

entre a organização e suas audiências, seus públicos, sendo presente junto a estes públicos, 

inserido na sociedade. Esta presença, no entanto, é estratégica e contemplada nas funções de 

RP, como mencionado por Beirão et al., (2009: 77): 

Com a maior das simplicidades, Relações Públicas é uma técnica de aceitação social. Como 

sabemos que técnica nada mais é do que: «…o conjunto dos processos de uma arte…», 

podemos afirmar que Relações Públicas, é o conjunto dos processos da arte de se obter 

aceitação social. 
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E ainda, Niklas Luhmann, ao falar sobre opinião pública, afirma que: 

A função da opinião pública não deve ser inferida das formas das opiniões – da sua 

generalidade e possibilidade de discussão crítica -, mas da forma dos temas das comunicações 

políticas, da sua aptidão enquanto estrutura do processo de comunicação. E esta função não 

consiste na justeza das opiniões, mas na capacidade dos temas para absorver a incerteza e 

para criar estruturas (Luhmann 2009: 169). 

 Sendo assim, se os RPs podem obter aceitação social numa perspectiva de 

comunicação política, logo, são promotores de políticas cidadãs e democráticas. Como afirma 

Ramonet, (2003: 38): “a opinião pública compreende que de uma informação de qualidade 

depende em maior ou menor grau a sua boa participação na vida cívica – e, por conseguinte, a 

qualidade da democracia.” 

 Assim, se pensamos na formação de uma opinião pública através da boa 

comunicação, que resulte em valores para a sociedade, bem como para as IFEBs, faz-se 

necessário empenhar esforço no ato comunicativo, na troca de informações. E neste momento, 

os RPs, com suas funções e atribuições do cargo, são oportunos para o acompanhamento da 

qualidade do fluxo de informação que irriga o sistema. 

 Líderes de opinião: 

 A exemplo do contexto macro de comunicação, onde ocorre a influência dos líderes 

de opinião na construção de uma ideia a respeito de determinado assunto, também no contexto 

micro, neste caso, o das IFEBs, imagem institucional é, até certo ponto, percebida pela 

sociedade com influência dos líderes de opinião. Pode ser um pai influente de aluno, um político 

local, um empresário, etc. Em termos teóricos, é o mesmo processo de influência via líderes de 

opinião, de acordo com a ciência da comunicação. Assim: 

Pensar naqueles que possuem o poder de liderar a formação da opinião de determinados 

públicos é importante, pois, se é fato que as pessoas só podem ter opinião sobre aquilo que 

conhecem, é também real que os líderes de opinião podem socializar conhecimentos e 

sentidos aos fatos (Tuzzo 2016: 82). 

 A imagem institucional das IFEBs é vista e fixada pelos diversos grupos que 

compõem os públicos destas organizações através das notícias ou da experiência de estudar em 

uma delas, relatada às pessoas de convívio de cada um dos seus estudantes. Há ainda, a 

experiência resultante da participação da comunidade em algum dos projetos acadêmicos ou de 



150 

 

extensão oferecidos pelas instituições. Entretanto, uma outra forma como essa imagem é 

percebida é pelo olhar dos líderes de opinião.  De acordo com Tuzzo (2016: 82): 

Os formadores de opinião, que podem ser, a princípio, qualquer pessoa que pertença à 

sociedade e que tenha uma liderança junto a um determinado grupo social, se caracterizam 

como determinantes no processo de transmissão de conteúdos, pois eles serão capazes de 

adjetivar uma informação, modificando o seu caráter do informativo para o opinativo, muitas 

vezes, sem que os receptores percebam, mas sempre reconstruindo um pensamento, uma 

ideia, um acontecimento. 

 Com isto, os próprios estudantes destas instituições tornam-se potenciais líderes de 

opinião, sendo capazes de influenciar na conquista de novos estudantes – ou repelir – uma 

possibilidade que os RPs não podem ignorar. 

 Bernardes ao dissertar sobre a relação da Mídia (sic) e da Cidadania na formação 

da Opinião Pública defende a ideia de que a formação cidadã compreende fundamentalmete a 

política e o direito à informação. 

Para começar, é preciso lembrar que tratar da construção de imagem no sentido teórico obriga 

a pensar na relação entre identidade e imagem. Para tanto, se parte da premissa de que existe 

uma relação obrigatória entre imagem e identidade, onde se reconhece que não existe imagem 

sem uma prévia identidade. Conforme definiram Braga e Tuzzo (2014), “identidade é aquilo 

que eu sou e imagem é aquilo que eu sou refletida na compreensão do outro. Identidade são 

minhas características pessoais, físicas. A imagem é a minha identidade associada ao 

reconhecimento do outro sobre mim” (Bernardes 2017: 61). 

 Se uma das atribuições dos RPs enquanto servidores e também como técnicos 

especialistas em comunicação é contribuir para a formação de uma opinião pública favorável à 

imagem institucional, logo, como expresso na fala de Bernardes, é preciso pensar na identidade 

daqueles que compõem os públicos das IFEBs, pensar nas especificidades do corpo discente e 

dos servidores de outras áreas, nos colaboradores e nos funcionários terceirizados, por exemplo. 

É preciso pensar na individualidade daqueles que compõem todos os públicos e associar ao 

pensamento coletivo que se tem da instituição. 

 

 Experiência profissional e percepção da profissão 

 Iniciamos por enumerar quantos RPs trabalham em um departamento de 

comunicação (setor), e conforme o gráfico nº 32, constata-se que 8 deles (8%) afirmaram não 
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haver um departamento de comunicação na instituição onde estão lotados, ao passo que 92 

(92%) disseram haver um departamento: 

Gráfico 32 - Há um departamento de comunicação na instituição? 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Atribuímos às instituições que não têm um setor de comunicação social fatores 

como dimensão do órgão e tempo de fundação, visto que alguns Institutos Federais, por 

exemplo, são instituições muito jovens e ainda não têm toda a infraestrutura do organograma 

ainda constituídos consolidadamente, citamos aqui duas instituições nesta condição onde 

trabalhamos: Campus Formosa do Instituto Federal de Goiás (IFG) e Campus São Mateus do 

Ifes, ambas com onze anos de fundação. 

Os RPs são contratados via procedimento concursal, conforme explicado no 

capítulo 1 (tópico 1.5.). Para isso, devem obedecer ao que está delimitado no edital público que 

traz as regras do certame e as atribuições do cargo, ou seja, as obrigações e funções que serão 

desempenhadas no exercício da profissão, uma vez admitidos ao cargo. 

Ao serem arguidos sobre a relação entre o que executam nas instituições e o que diz 

o edital, verificamos que nenhum deles admitiu que as atividades estão incompatíveis com as

diretrizes do documento. Assim responderam sobre esta questão: 9 disseram que poucas 

atividades que executam estão de acordo com o edital (9%); 54 afirmaram que estão de acordo 

com o edital, mas que executam outras atividades para além das impressas no edital (54%) e 37 

declararam que as atividades estavam de acordo com o edital (37%), conforme o gráfico nº 33: 
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Gráfico 33 - Atividades desempenhadas de acordo com o edital 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 Importante se faz informar que dos 57 editais pesquisados, 23 deles (40,4%) traz na 

descrição sumária das atividades somente a seguinte informação: “Implantar e executar ações 

de relações públicas na Instituição; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão”. 

Com isto, não há uma especificação das funções de RP definidas no documento, o que 

curiosamente, não acontece com os demais cargos que têm uma descrição sumária mais 

detalhada. 

 Como exemplo, o Edital nº 11 de janeiro de 2014 do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, informa na tabela de atribuições dos cargos o 

seguinte: 

 Cargo: Jornalista - Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, 

interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e 

comentando os acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias 

jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de 

imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 
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Cargo: Relações Públicas - Implantar ações de relações públicas na instituição. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Os RPs responderam que, de acordo com a percepção que têm dos demais colegas 

nas instituições, dos 100 respondentes, 21 deles acreditam que seus colegas sabem a função ou 

razão de ter um profissional de Relações Públicas na instituição (21%); 41 deles acham que os 

colegas sabem em partes (41%) e 38 deles pensam que os colegas não sabem das funções de 

um RP (38%), conforme gráfico nº 34: 

Gráfico 34 - Os colegas conhecem as funções de RP? 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Exemplo de resposta dos que disseram Sabem: 

Respondente nº 64: 

“Em geral, sim. Percebo que nos últimos anos há uma crescente necessidade por Relações Públicas, 

principalmente, devido ao trabalho dos RPs que recém ingressaram na Universidade. Com isso, outros setores, 

que não possuem RP, começam a perceber a necessidade desse profissional. De qualquer forma, ainda somos 

poucos profissionais dentro da Instituição, principalmente, em cargos de decisão.” 
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 Exemplo de resposta Em partes: 

 Respondente nº 85: 

“Sou a primeira RP da instituição e essa vaga foi pleiteada pelos colegas jornalistas que viam a necessidade de 

um profissional, principalmente para responder às questões de cerimonial e protocolo. E essa é a visão 

preponderante entre os colegas de todos os níveis hierárquicos e áreas profissionais. 

Percebo que o entendimento geral é de que relações públicas tem como função zelar pela imagem institucional 

através do cerimonial e protocolo, do acompanhamento de autoridades em eventos públicos e visitas e no 

gerenciamento de crises de imagem. Só isso. A parte de planejamento e posicionamento estratégico do discurso e 

da atuação da instituição e todas a necessidade de relacionamento com os públicos acabam não sendo vistas 

como algo próprio do profissional de relações públicas, que teria uma atuação bem mais operacional. 

Contudo, dentro da Secretaria de Comunicação a visão da atividade de relações públicas é bem mais ampla. Meus 

colegas jornalistas valorizam o olhar institucional e estratégico que a minha formação em relações públicas 

fornece e eu participo de forma direta do planejamento do setor.” 

 Exemplo de resposta Não sabem: 

 Respondente nº 79: 

“A função não é clara para eles, isso até me prejudica um pouco, pois como nunca atuei como RP de fato, acabo 

fazendo de tudo um pouco e a minha função mesmo não é desempenhada. Aqui fica bem claro a dificuldade com 

jornalistas, eles acham que somente eles podem fazer assessoria de imprensa e etc. Fico bastante na minha, por 

ser nova na instituição e por não ter uma função bem definida.” 

 Com isto, apuramos que 79% - um número bem elevado - dos colegas, segundo a 

percepção dos RPs, não têm clareza em relação às funções de um RP na instituição, o que 

também é recorrente no senso comum relativo à profissão de Relações Públicas, conforme 

mencionamos nos capítulos 2 e 5 (inquérito piloto) ao referirmo-nos à incompreensão que 

envolve o olhar das pessoas sobre este profissional de comunicação. 

 Quando questionados se trabalhavam sozinhos ou em equipe, 17 afirmaram que 

trabalham sós (17%); 59 em equipe constituída por outros profissionais de comunicação (59%); 

14 disseram que trabalham em um departamento que não é de comunicação (14%); o restante 

declarou outra situação. O gráfico nº 35 ilustra estes números: 
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Gráfico 35 - Como atua na instituição 

(Ilustração de nossa autoria.) 

Ao compararmos a quantidade de RPs que afirmaram que não há um departamento 

de comunicação na instituição (8%), percebemos agora que mais que o dobro disse que 

trabalham sozinhos, conforme o gráfico acima, ou seja, 9 (9% dos respondentes) deles atuam 

sós, apesar de contarem com um departamento de comunicação na instituição. 

Numa outra pergunta questionamos (questão nº 31) “Você acredita que sua 

presença na instituição, enquanto RP, faz diferença?”, ao que assim responderam, conforme o 

gráfico nº 36, abaixo: 

Gráfico 36 - O RP faz diferença na instituição? 

(Ilustração de nossa autoria.) 
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 Um exemplo de resposta: 

 Respondente nº 2 

“Acredito que sim, porém ainda muito pouco. Ainda precisamos instituit a cultura de comunicação em todo o 

instituto para sermos "utilizados" como ferramentas estratégicas e contribuir no alcance dos objetivos 

institucionais. Ainda estamos no nível operacional, o que reduz nosso poder de atuação e resultados 

organizacionais.” 

 Perguntamos se os RPs percebiam alguma diferença entre trabalhar como RP numa 

instituição pública e numa privada. 

 Das respostas, cinco (5%) não eram coerentes com o enunciado, impossibilitando-

nos de enquadrá-las em qualquer categoria, das demais respostas, 81% afirmaram que é 

diferente ser RP em uma instituição pública; 12% acreditam não fazer diferença e duas (2%) 

respostas afirmaram que sim e não ao mesmo tempo, conforme gráfico nº 37: 

 

Gráfico 37 - É diferente ser RP numa instituição pública? 

 

(Ilustração de nossa autoria.) 

 A justificativa dos que marcaram ‘sim’ e ‘não’ ao mesmo tempo é que não há 

diferenças, mas sim especificidades. 
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Classificação das categorias: das respostas para NÃO, separamos em 4 categorias 

com um total de 12 ocorrências. Para as respostas SIM, 25 categorias com 81 ocorrências, 

conforme a tabela nº 7 abaixo: 

Tabela 6 - Diferença entre iniciativa pública e privada 

NÃO SIM 

As funções de RP 

compreendem as duas 
categorias, pública e privada. 

6 
Social (público) versus lucro 

(privado) 
17 

Código de ética para além daquele 

deontológico da profissão de RP 
1 

Há mais facilidades na 
iniciativa privada. 

 2 Burocracia 10 
Há mais autonomia na iniciativa 
pública 

1 

O que muda são os públicos. 3 
Atividades ou dinâmicas 

diferentes 
7 

Há mais oportunidades na iniciativa 

privada. 
1 

As funções de RP atendem as 
duas modalidades 

1 
Finalidades e naturezas 
diferentes 

7 
Há mais resistências ao RP na 
iniciativa privada. 

1 

Há falta de recursos materiais e 
financeiros na iniciativa pública 

7 
Há mais respeito ao profissional na 
iniciativa pública. 

1 

Transparência no serviço 

público 
5 

Mais diversidade de públicos na 

iniciativa pública 
1 

Há mais reconhecimento do 

profissional de RP na iniciativa 

privada. 

4 
Não há reconhecimento profissional 

na iniciativa pública. 
1 

Limitação de recursos 3 
Questões políticas na iniciativa 

pública 
1 

Há mais aceitação e interesse 

público nas empresas públicas. 
2 

Serviço público envolve mais 

responsabilidades 
1 

Mais flexibilidade na iniciativa 

privada 
2 

Ter que lidar com o ego dos 

políticos na iniciativa pública 
1 

Na iniciativa pública falta visão 

de comunicação, há limitações. 
2 Timing diferente 1 

Ter que lidar com o ego dos 

gestores na iniciativa pública 
2 Porque é diferente. 1 

Há pouco reconhecimento da 

profissão em ambas as 

iniciativas. 

1 

Total de ocorrências 12 Total de ocorrências 81 

Desta questão, trazemos o exemplo de algumas respostas: 

Dos que responderam SIM: 

Respondente nº 9 

“Não tenho experiência em empresa privada. Contudo, conforme minha experiência e compreensão construída 

sobre nossas atribuições, penso que, seja em instituição privada ou pública, existem questões convergentes com 
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relação ao papel de um profissional de relações públicas. Somos, no meu entendimento, capazes e responsáveis 

por ajudarmos nossos dirigentes a dar a conhecer aos nossos públicos os produtos que oferecemos e cuidar do 

relacionamento com eles, desde o planejamento das ações, que devem ser projetadas a partir das missões e 

finalidades de cada instituição. A estrutura organizacional de cada instituição ajudará a definir como os papeis 

serão configurados. Somos capazes de ajudar os nossos dirigentes a pensarem as nossas instituições e planejar 

as estratégias de atendimento ao público, bem como da produção de concepções dos ambientes organizacionais.  

Cada instituição procurará obedecer sua missão e finalidades. Nossa presença nos interiores das instituições 

merecem mais reflexões na produção de nosso campo. Há muito por fazer!” 

 Respondente nº 34 

“Sim, pois exercer a função como servidor público é diferente de trabalhar em uma instituição que visa lucro. A 

gente trabalha em uma instituição que presta serviço à população e, no caso das instituições de ensino, promove 

a construção e disseminação de conhecimento e retribui à população os impostos pagos, ou seja, tem um sentido 

muito maior.” 

 Respondente nº 48 

“Completamente diferente. Nas empresas privadas o RP desempenha muito mais suas funções como estrategista 

e gestor de comunicação, voltadas para o marketing e resultados comerciais, enquanto, em um órgão público, 

suas funções facilmente se confundem com às desenvolvidas perlo profissional de RH em prol do bem-estar da 

"comunicação interna", além de que recursos financeiros não podem ser utilizados para publicidade em 

comunicações do setor público, o que compromete o trabalho de comunicação institucional com o público 

externo.” 

 Respondente nº 62 

“Sim. Temos um código de ética para além daquele deontológico da profissão de RP. Também porque tem uma 

dinâmica diferente da iniciativa privada, por exemplo: licitações, legalidade dos atos e estabilidade funcional.” 

 Dos que responderam NÃO 

 Respondente nº 63 

“Como vim da iniciativa privada, eu pensei que havia essa diferença. No entanto, o que percebo é que as 

exigências são as mesmas: diante de equipes de comunicação reduzidas ou ausentes, o relações públicas acumula 

funções que doravante não cabiam a ele executar, como a produção e redação jornalística, fotografia, 

comunicação visual, operacionalização de mídias sociais e alimentação de site. Ao meu entendimento, o papel 
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das relações públicas está mais relacionado à gestão da comunicação e imagem institucionais, realizadas por 

meio do planejamento e definição de estratégias junto aos stakeholders. No entanto, dado o volume de atividades, 

essa função muitas vezes é sobreposta por atividades operacionais que a divulgação de informações demanda.” 

Respondente nº 41 

“Não, independente da Instituição cada local vai exigir peculiaridades do trabalho de RP.” 

Em uma das quesões perguntamos se de acordo com as atividades que o RP executa 

na instituição onde é lotado e as atribuições do cargo de RP, se seria possível outro profissional 

de comunicação exercer estas funções sem prejuízo para a instituição. Das 100 respostas, 31 

afirmaram que sim (31%); 52 disseram que em parte (52%); 16 declararam que não (16%) e 

uma pessoa não respondeu (1%), conforme gráfico nº 38: 

Gráfico 38 - Outro profissional pode executar as funções de RP? 

(Ilustração de nossa autoria.) 
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 Classificação das categorias: 

 Elaboramos 13 categorias para as respostas positivas, 18 para as negativas e 7 

categorias para as parciais. Abaixo, a tabela nº 8 especifica as categorias e o número de 

ocorrências de cada uma delas: 

Tabela 7 - Outro profissional poderia exercer as funções de RP? 

SIM  NÃO  PARCIALMENTE 

Mesmas atividades operacionais 5  
Especificidades da área e função de 

RP 
15  

Seria prejudicial à 

comunicação estratégica 
1 

Desde que da área de comunicação 4  Cada profissional tem sua função 6  
Em algumas áreas sim, 

outras não 
5 

Jornalistas exerceriam 3  
Atuação com públicos requer 

estudos específicos 
5  

Não teria um 

relacionamento 

adequado com os 

públicos 

3 

por um profissional capacitado com 

olhar sistêmico e estratégico 
3  RP tem técnica e linguagem próprias 4  

Jornalistas poderiam 

executar algumas 
funções 

2 

Sim mas em desvio de função 2  Legalidade da profissão 2  
Depende da capacidade 
dos profissionais 

1 

Sim mas haveria prejuízo das 

atividades 

2  RP é tem visão mais ampla e macro 2  

Em  partes. As funções 
próprias de relações 

públicas não são 

desenvolvidas na 

instituição 

1 

Assessoria de comunicação faria 

estas funções 
1  

Atribuições do cargo são para o 

perfil de RP 
1  

Perfil profissional que 

determina 
3 

Com o devido preparo 1  Atuação do RP é estratégica 1    

Grande demanda, poucos 

profissionais 
1  Caráter estratégico e gerencial de RP 1    

Há poucos profissionais de RP nas 

instituições 
1  

Comprometeria organização de 

eventos e protocolo 
1    

Indefinição do que é função 

exclusiva de RP 
1  

Comunicação não é apenas um 

instrumento de divulgação 
1    

Porque função de RP e jornalista se 

confundem. 
1  

Configuração deontológica da 

profissão  
1    

Reposta sem justificativa 6  
Gestão da comunicação e relacional 

são prerrogativas dos RPs 
1    

   Há prejuízo das atividades 1    

   
RP está habilitado para as atividades 

de cerimonial e protocolo 
1    

   

RP tem prerrogativas em capacidade 

de negociação e política de 

interesses 
1    

   
Visão estratégica e relacional são 

prerrogativas dos RPs 
1    

   Reposta sem justificativa 7    

 31   52   16 

Total de ocorrências 99 

 

 Destes dados coletados destacamos que aqueles que responderam SIM (31%), 5 

deles disseram ser as mesmas atividades operecionais, e 4 disseram que sim, desde que seja 
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outro profissional de comunicação. Dos que responderam EM PARTES (52%), destacamos que 

5 deles afirmaram que em algumas áreas sim e outras não. Dos que responderam NÃO (16%), 

15 deles alegaram que outro profissional não poderia exercer as funções de RP por conta das 

especificidades da área e funções exclusivas de RP. Abaixo, alguns exemplos de respostas: 

Exemplo de resposta para NÃO: 

Respondente nº 8 

“Não acredito que outro profissional de comunicação social possa exercer as atribuições de um relações públicas 

com formação. A compreensão de cada passo a ser dado não será compreendida como nós compreendemos e nos 

apropriamos. 

 Por mais que outro profissional deseje aprender e seja um excelente profissional, há competências específicas 

que só o processo de formação pode nos permitir desenvolver. Somos um campo em formação, com teorias em 

construção, metodologia de trabalho definidas por legislação e concepções estruturadas num determinado campo. 

 Cada campo possui seu lugar de produção, seu ethos, seu habitus e sua configuração própria. E a profissão de 

relações públicas, dentro do campo de comunicação social produziu e produz o seu lugar de discurso, como diria 

o sociólogo Pierre Bourdieu, quando nos fala sobre a formação dos campos. Nós dialogamos com diversas áreas

para realizamos nosso trabalho, mas temos uma configuração própria, elementos que nos são caros. Somos um 

grupo que possui especialização e compreensão que construímos com muito esforço, historicamente. O que 

precisamos é melhorar a compreensão que nós próprios temos de nós dentro do próprio campo. Por isso, há muito 

por ser feito, em que pese termos andado bastante.” 

Exemplo de resposta para SIM: 

Respondente nº 10 

“Sim. Haja vista que as atribuições não são exclusivas do RP é que aliás não conseguimos e te (sic) então de 

maneira geral, no Brasil, definir o que é exclusivo do RP como acontece com outras profissões onde o limite é 

bem definido.” 

Respondente nº 38 

“SIM. DENTRO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, ACREDITO QUE PROFISSIONAIS DAS 3 HABILITAÇÕES 

PODEM REALIZAR QUASE COMO UM TODO O TRABALHO DO RP.” 
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 Exemplo de resposta para PARCIALMENTE: 

 Respondente nº 36 

“Depende, tudo tem a ver com a capacidade do profissional de executar diversas atribuições. Prefere-se que os 

profissionais adequados estejam à frente delas.” 

 O que nos chama a atenção nestes dados é o elevado número de RPs que afirmaram 

que outros profissionais poderiam exercer as funções da área. Se somarmos os que disseram 

SIM aos que disseram EM PARTES, temos, consequentemente, 83% de RPs que declaram que 

outros profissionais o poderiam fazer. Se somarmos as respostas de EM PARTES com os que 

acreditam que outros profissionais não podem exercer as funções de RP, temos, então, 68%, 

número inferior ao primeiro. Há aqui uma confirmação do que foi descoberto no inquérito 

piloto, relativamente ao fato de se considerar que outros profissionais poderiam desempenhar a 

função de RP. Este fato é particularmente relevante, porque significa que os próprios RP 

consideram que o seu trabalho pode ser desempenhado por outros, mesmo não tendo formação. 

 Exposto o pensamento dos respondentes, acreditamos que fatores como legalidade 

e ética profissional, capacitação técnica e funções específicas não foram consideradas por 

aqueles que disseram não haver problema em outros profissionais exercerem as funções de RP, 

mas sim, que só consideraram as atividades cotidianas, aquelas no nível operacional, não as 

exclusivas da profissão, e mesmo estas atividades não poderão ser executadas por qualquer 

pessoa. 

 Pedimos no inquérito para que os RPs justificassem a necessidade de servidores no 

cargo de comunicadores (jornalistas, publicitários, relações públicas e designers gráficos) em 

uma instituição pública de ensino. Das 100 respostas recebidas para a questão nº 32, que 

perguntava sobre a necessidade de haver profissionais de comunicação social em uma 

instituição pública de ensino, após lermos e analisarmos o que foi respondido, separamos os 

principais verbos utilizados pelos respondentes num total de 76, depois, agrupamos estes verbos 

por seus sinônimos, e assim, chegamos a um conjunto de 11 verbos, sendo estes a principal 

expressão daquilo que responderam. Utilizamos o software WordArt para criar uma ilustração 

deste conjunto de 76 destacando os 11 mais recorrentes - técnica conhecida como nuvem de 

palavras (figura 4): 
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Figura 4 - Nuvem de palavras 

Fonte: Software livre Wordart (https://wordart.com/create) 

Da ilustração acima extraímos que a maior preocupação dos RPs em justificar a 

necessidade de profissionais de comunicação nas IFEBs, sendo estas instituições públicas, é a 

publicação, ou seja, a preocupação em tornar pública a comunicação destas instituições, seja 

através do planejamento estratégico, seja através da assessoria de imprensa e da gestão, seja 

através do desenvolvimento de ações comunicativas e relacionais. Também fica evidente a 

preocupação na gestão dessa comunicação, seja no ato de planejar ou executar. Outro destaque, 

e que de certa forma nos chamou a atenção, foi o verbo ‘traduzir’ utilizado para justificar que 

as instituições devem dialogar com seus públicos através de uma linguagem acessível a cada 

um deles com suas especificidades. 

A tabela abaixo (tabela nº 9) mostra a quantidade de ocorrências de cada um dos 11 

verbos: 

Tabela 8 - verbos utilizados 

Verbo Nº de ocorrências % sobre o total de 156 verbos % sobre o total de respostas 

Publicar 51 67,1% 51% 

Desenvolver 21 27,6% 21% 

Planejar 17 22,4% 17% 

Assessorar 12 15,8% 12% 

Executar 9 11,8% 9% 
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Conhecer 11 14,5% 11% 

Atender 5 6,6% 5% 

Gerir 10 13,2% 10% 

Relacionar 9 11,8% 9% 

Traduzir 7 9,2% 7% 

Integrar 4 5,3% 4% 

Total de ocorrências 156 - - 

 

 Separamos abaixo sete exemplos de justificativas dos respondentes para a 

existência de profissionais de comunicação nas instituições onde trabalham: 

 Respondente nº 11 

“A participação dos comunicadores na gestão das organizações é fundamental. Através de suas atividades pode-

se obter um ambiente democrático e de compromisso, podendo-se reduzir alienações, atenuar conflitos, ajudando 

na integração no ambiente organizacional.” 

 Respondente nº 31 

“É necessário tirar as instituições de ensino dos "muros" em que elas se encerraram, levando todo conhecimento, 

inovação e informações de volta para a sociedade, que paga pelo ensino. Sem profissionais de comunicação das 

diversas áreas, isso seria impossível.” 

 Respondente nº 51 

“Essencial. O profissional deve trabalhar para que este reconhecimento comece a acontecer de modo natural e 

contínuo. Profissionais de comunicação são além da técnica, do operacional. Criam, desenvolvem, estimulam a 

conscientização, a criticidade social, o processo multidisciplinar, entre outros. é um trabalho que exige estudo, 

dedicação, enfim.” 

 Respondente nº 58 

“Profissionais de comunicação têm diferentes atribuições, sendo importante a integração das capacidades 

laborais, respeitando a legalidade dos Editais de concurso” 

 Respondente nº 69 
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“Porque as instituições de ensino públicas possuem as mesmas demandas de uma empresa privada. Elas precisam 

divulgar suas ações e produtos, conquistar alunos, senão não garantem orçamento e manutenção, ou seja, não 

sobrevive. A comunicação é parte estratégica da administração, ressaltando a constante mudança dos meios e 

das formas de se comunicar proporcionados pelas novas tecnologias.” 

 Respondente nº 75 

“Os profissionais de comunicação têm o papel fundamental de "traduzir" informações muito burocráticas ou 

científicas para os públicos de interesse de uma universidade ou de qualquer outra instituição na verdade. A 

comunicação só existe a partir da comunhão de ideias e os comunicólogos trabalham justamente neste aspecto. 

Não devemos trabalhar para os nossos pares e sim para as pessoas que estão no nosso entorno. Não faz muito 

sentido um professor ter uma pesquisa incrível na área da saúde se a a mesma não for "trabalhada" de forma 

didática para alcançar a comunidade.” 

 Respondente nº 85 

“A presença de profissionais da comunicação, que sejam servidores públicos, é fundamental para que trabalho 

de comunicação desempenhado na instituição prime primordialmente pelo interesse público.   

Uma instituição pública de ensino deve ter sua comunicação orientada para o interesse da população que tem 

direito a acessar todos os serviços que ela disponibiliza e também para dar transparência sobre a atuação da 

universidade que é sustentada pelos impostos da população.  

Essa perspectiva, conhecida como comunicação pública, é muito diferente de uma comunicação de gestão ou 

comunicação política, muito comum em órgãos públicos, quando a equipe de comunicação é entendida 

preferencialmente como responsável por dar visibilidade e zelar pela imagem dos gestores." 

 Por fim, procuramos saber a razão de haver um servidor Relações Públicas em uma 

instituição pública de ensino, pelo depoimento destes próprios RPs. Para isso, elaboramos uma 

pergunta específica, a última do inquérito. 

 As 100 respostas recebidas abrangeram diversas razões e pensamentos, sendo bem 

diversificadas quanto ao conteúdo e quantidade de informações de cada respondente. Ao 

analisarmos as respostas atribuímos três características a cada uma delas, sendo que mais de 

uma destas características foi encontrada em uma única resposta. As características foram: 
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 Caráter administrativo das funções de RP – esta característica é aquela atribuída ao 

profissional enquanto assessor da gestão da instituição, ou seja, o coloca no mesmo 

patamar dos administradores institucionais, reafirmando a importância deste cargo na 

cúpula administrativa. 

 Caráter gerencial-técnico-executivo do RP – esta característica relaciona-se às tarefas 

e incubências do profissional enquanto executor de atividades técnicas. Ainda que nesta 

perspectiva os RPs possam atuar junto à gestão, sua principal função é de caráter técnico 

e específico, atuando então como assessor desta gestão. 

 Caráter persuasivo do RP – já nesta característica, fica mais evidente a função de 

persuasão e formação de opinião pública através destes profissionais da comunicação, 

os RPs. 

 Entretanto, estas características se permeiam e se confundem às vezes. O que 

fizemos aqui foi perceber o direcionamento da resposta a uma destas três características, para 

efeitos de uma melhor extração e compreensão dos dados informados. 

 Abaixo, o quadro nº 5 indica as quantidades de ocorrências destas características 

nas respostas. Não colocamos a porcentagem porque, como já dissemos, uma única resposta 

pode conter mais de uma característica: 

 

Quadro 5 - Características dos RPs 

Características Qtde. de ocorrências 

Administrativas 6 

Gerencial-técnico-executivas 96 

Persuasivas 11 

Total de ocorrências 113 

 

 O próximo passo foi categorizar as informações de acordo com o que foi 

respondido. Assim como as características das respostas, as categorias também podem ser 

ambíguas, além de que algumas respostas não foram muito específicas. Ainda assim, 

agrupamos os dados informados em 18 categorias, conforme o quadro nº 6, abaixo: 
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Quadro 6 - Categorias dos RPs 

Categoria Qde de ocorrências 

Estrategista 55 

Públicos - conhecer e relacionar com 30 

Gestor da comunicação 18 

Relacionamento 17 

Especificidade técnica 14 

Mediador 12 

Influenciador de OP 9 

Assessoria à gestão 7 

Públicos e instrituição - aproximação dos 6 

Eventos 6 

Integração 4 

Cerimonial 3 

Públicos - pesquisa de opinião dos 3 

Versatilidade 3 

Assessoria 2 

Atendimento e informação 2 

Conflitos 2 

Visão holística 2 

Total de ocorrências 195 

O quadro acima descreve as categorias por ordem decrescente de quantidade de 

ocorrências. Destacamos deste quadro as cinco categorias com o maior número de ocorrências, 

a saber: 

 Estrategista (55 ocorrências): apresenta o RP enquanto um estrategista da comunicação,

sendo esta uma das suas principais funções na instituição.

 Públicos - conhecer e relacionar com (30 ocorrências): enfatiza o caráter relacional

destes profissionais com os públicos da instituição, seja como “pontes”, como foi citado

em uma das respostas, seja como facilitador através do conhecimento técnico para este

fim.

 Gestor da comunicação (18 ocorrências): menciona a capacidade técnica e o

responsabiliza pela gerência das políticas de comunicação da organização.

 Relacionamento (17 ocorrências): esta categoria reforça a função atribuída aos RPs de

proporem ações que otimizem os relacionamentos institucionais no âmbito da

comunicação.
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 Especificidade técnica (14 ocorrências): nesta categoria, os respondentes citaram as 

características técnicas que diferenciam os RPs dos demais cargos. 

 Mediador (12 ocorrências): relativo a função de ouvidor, intermediador e elo entre a 

instituição e seus públicos misto e externo. 

 

 Exemplo de respostas: 

 Respondente nº 56 

“Para pensar, planejar e executar ações que possam informar e fomentar uma participação social de todos os 

públicos de relacionamento. A instituição pública cresce quando ela é apropriada pela sociedade. O profissional 

de RP é formado para identificar quais oportunidades que melhor proporcionam essa apropriação e colaboração 

nas instituições de ensino.” 

 Respondente nº 69 

“Porque tem visão sistêmica e holística da administração, e ao mesmo tempo, as técnicas necessárias para 

desempenhar as multifunções que o setor exige, considerando a falta de recursos finaceiros e humanos que 

existem.” 

 Respondente nº 85 

“Para que a comunicação seja estratégica e ajude a instituição a alcançar os seus objetivos, quer dizer, seja 

pensada de forma transversal, perpassando os outros processos e otimizando-os. O RP é o profissional mais 

capacitado para que a comunicação deixe de ser o setor que apenas "empacota" ou "divulga" informação 

institucional de uma forma jornalística ou comercial lá no final do processo, quando a ação da organização já 

terminou, e passe a colaborar com todo o processo de tomada de decisão, visando equilibrar o interesse dos 

públicos e os interesses/necessidades/limitações da universidade.” 

 Respondente nº 93 

 “Um servidor RP em toda organização, seja de ensino, pública, privada, ong, todo mundo precisa de um RP. 

Estamos aqui para compreender o que quer o público e dialogar com a gestão. Mostrar outros ângulos de visão 

para a gestão, fazer um meio de campo entre gestão e público e melhorar a imagem da instituição e fazer com 

que mais pessoas queiram estar aqui.” 
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O caráter estrategista dos Relações Públicas ficou evidente através do pensamento 

dos respondentes expresso nas suas respostas, somando 55 ocorrências, ao que podemos 

acrescentar as 18 ocorrências para gestor da comunicação, fazendo um apanhado de 73 

menções. 

A respeito desta função de gerir e propor estratégias comunicacionais, salientamos 

que a definição e elaboração de estratégias faz parte de uma construção coletiva que inclua, 

obrigatoriamente, um plano, objetivos, metodologia e proposta de execução, somando a isso, a 

contribuição técnica dos diversos segmentos da comunicação, e esta contribuição somada às 

várias técnicas, a saber a publicidade, o jornalismo, as relações públicas, o desgin gráfico, por 

exemplo, serão consonantes no resultado obtido, ou seja, produzirão um modelo estratégico em 

equilíbrio e concórdia para a otimização da comunicação social, que é para Monteiro et al. 

(2018: 31) um processo de construção que pressupõe harmonia em sua construção. E aqui 

concordamos com os autores que defendem que este processo seja construído de forma 

harmônica. Ora, para que o seja, somente com a inclusão de diferentes olhares, práxis e 

conceitos, caso contrário, não seria uma composição harmônica, mas sim, um trabalho solitário 

de um profissional, uma melodia desprovida do acompanhamento que dar-lhe-ia robustez e 

força. 

Contudo, diante do anseio evidente de elevar os RPs à condição de estrategistas da 

comunicação institucional, conforme constatamos, far-se-á necessariamente uma distribuição 

de competências multiprofissionais aos comunicadores e seus auxiliares, não sendo uma 

prerrogativa dos que têm posse de um cargo exclusivo. Serão sim atribuições exclusivas aquelas 

especificidades que em conjunto, resultam numa política comunicativa transversal e 

multifacetada na qual os RPs contribuem com a observação crítica e proposição de ações para 

a constituição do processo, sendo também atores em todas as dimensões pelas quais haja fluxos 

informativos. Apontam os autores que: 

Portanto, entende-se que dentro de um sistema organizacional, as Relações Públicas exercem 

o papel de observador e agente das micro e macro soluções para tornar a comunicação um

dos pilares que fundamentam o crescimento das organizações, no campo gestor, operacional

e financeiro (Monteiro et al., 2018: 31).

Defendemos, em entendimento com os autores, que a comunicação e a sua 

elaboração é um processo harmônico, mas também, que defendemos que a participação dos 



170 

 

RPs neste processo é fundamental para a qualidade do plano estratégico. Uma vez que as 

técnicas de relações públicas não se limitam ao aspecto enunciativo ou meramente informativo 

de um produto ou serviço ou mesmo de uma atividade, as funções de relações públicas são 

orientadoras e permeiam transversalmente a instituição e todas as estruturas comunicativas. São 

assim, mais que uma complementação, constituem-se espinha dorsal da comunicação, os 

mesmos autores nos dizem que “a presença de um profissional de Relações Públicas, que é 

responsável, dentre suas várias funções, pelo gerenciamento de modelos comunicativos, com 

os mais diversos públicos e a gestão de seus relacionamentos, se faz essencial” (2018: 30). 

Destarte, percebemos aqui a referência ao caráter gestor da profissão, e, por conseguinte, 

estratégico. 

 Também corrobora este pensamento o autor de um estudo sobre a utilização da 

Internet e novas tecnologias como parte da estratégia de comunicação social, Robson T. 

Ferreira. Em seu artigo afirma: 

Uma organização já deve ter em sua política as diretrizes de como se dá sua comunicação. 

Se realmente considera a comunicação como atividade estratégica, ela não surge de um dia 

para o outro, dependerá de muita avaliação e um bom tempo para sua elaboração. Bueno 

(2008, p. 1) afirma que “a Política de Comunicação não é apenas uma intenção que se 

manifesta, mas um compromisso que se assume e ela não vigora apenas no discurso, mas 

pressupõe um trabalho sério, de construção coletiva”. 

Como a decisão da criação da política de comunicação faz parte da cúpula de uma 

organização ou da figura pública para quem se está trabalhando, ela deve ser considerada 

estratégica, pois envolve os parâmetros de como se deve proceder para atingir os objetivos e 

metas traçadas (2010: 272). 

 Assim como o caráter estrategista que foi majoritário nas respostas, a segunda 

característica mais mencionada pelos RPs foi o conhecimento de que estes devem ter dos 

públicos e das formas de relacionamento com eles, 30 ocorrências, se somarmos as ocorrências 

para relacionamento e mediação, 17 e 12 ocorrências, respectivamente, temos um total de 29 

referências ao tema. E para que haja relacionamento e comunicação eficaz, faz-se necessário 

compreender que se trata de um trabalho, de um labor que deve ser inteligente, estratégico e 

técnico. Ficher, ao dissertar sobre Relações Públicas, Educação e Mundo do Trabalho, por fim 

concluiu que: 

Na medida em que é incorporada às forças produtivas, e na medida em que é condição 

incontornável para o estabelecimento de relações sociais, a comunicação se torna um objeto 
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de investigação científica fundamental para compreender o que se passa no mundo do 

trabalho. As teorias que sustentavam que as ações de comunicação, os discursos, as falas, se 

constituíam em processos apartados do trabalho não têm mais justificativa lógica. A 

comunicação nas empresas, ou em qualquer outra organização, é um trabalho cada vez mais 

sofisticado, amparado em técnicas e ciência (Ficher 2006: 180). 

Conhece-se os públicos para relacionar-se com eles, por isso as pesquisas, as 

estratégias, as propostas de políticas de comunicação, tudo se direciona aos públicos. E é para 

os públicos que os RPs cuidam de elaborar informações e do fluxo delas. 

Uma informação é um enunciado que trata de um qualquer estado da realidade, quer 

esse estado seja estável, duradouro, ou, pelo contrário, transitório e passageiro. Quando o estado 

sobre o qual se refere a informação é estável (estado orgânico), a informação possui um valor 

durável. Mas quando este estado é transitório, quando a situação é semelhante a uma crise 

(estado crítico), ou até a um acontecimento, eventualmente a uma mudança de estado da 

realidade, então a informação só possui validade – de valor de verdade – apenas durante o 

período de tempo ao qual se refere (Leclerc 2000: 37-38). 

O uso adequado da informação aliado ao relacionamento é a forma com que os RPs 

fazem comunicação, e esta, altera o status quo relativo à instituição e seus públicos à medida 

em que o ato comunicativo acrescenta ou diminui a distância conceitual entre ambos: instituição 

– público(s). Porque conforme esta definição:

A mudança é a essência da comunicação; depois de uma troca comunicativa, a situação já 

não é a mesma: aconteceu uma coisa que modificou de um ou de outro modo a relação entre 

os participantes ou entre estes e o ambiente exterior. (McQuail apud Bitti & Zani 1997: 237) 

A comunicação como fator de alteração de situação, pode ser – e deve ser -  um 

instrumento de melhoria constante na busca por uma opinião pública (ou publicada) favorável 

à instituição, contudo, a primazia da profissão por sua deontologia e também pelo Código de 

Ética dos servidores públicos, será sempre o cuidado de trabalhar com informações verídicas, 

porque conforme Beirão et al., (2009: 78): 

A preocupação maior das Relações Públicas sempre foi, e é, veicular informações 

rigorosamente verdadeiras, persuadindo eticamente o público. A persuasão ética das 

Relações Públicas permite levar o público a reflectir acerca de qualquer tema. Estando a 

imposição completamente fora de questão, o intuito maior é informar com objectividade, 

permitindo a tomada de decisões, de acordo com as convicções do público. 
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 Assim, com a observância da ética, com o uso de técnicas específicas da profissão 

e o aporte das tecnologias disponíveis, podem os RPs prestar um bom trabalho para as 

instituições a quem pertencem e também à sociedade que os mantêm. 

 Um termo que foi empregado em durante as respostas, e recorrente nas respostas às 

outras perguntas (aparece 17 vezes) foi “transparência”, abaixo um exemplo (resposta à 

pergunta nº 20): 

 Respondente nº 47 

“Totalmente diferente. Os órgãos públicos precisam manter relações governamentais muito mais próximas que 

empresas de iniciativa privada. Além disso, a transparência e o acesso às informações é o que rege a comunicação 

nos órgãos públicos, diferente das empresas privadas que tem um controle maior das informações publicizadas.” 

 A transparência da informação deve ser uma característica do trabalho elaborado 

pelos Relações Públicas, segundo estes respondentes, e justificam pela obrigatoriedade de 

“prestação de contas” por parte das instituições à sociedade, visto que se trata da ‘coisa pública’. 

Mesmo assim, ainda que o termo não apareça grafado desta forma, fica implícito no conteúdo 

das respostas. Por exemplo, vejam estas três respostas à questão nº 32: 

 Respondente nº 19 

“O princípio da publicidade não diz respeito apenas a prestação de contas. Quer dizer também que tudo que é 

feito para o povo e advém do estado deve ser amplamente divulgado para que estes usufruam do que têm direito. 

É dever do profissional de comunicação fazer a publicidade de tudo o que é público de maneira profissional e 

responsável. Pra isso ser eficiente é preciso que o conjunto tenha jornalistas, publicitários, programadores 

visuais, relações públicas etc.” 

 Respondente nº 37 

“É importante que a instituição revele para a população o porque de existir aquele órgão. Hoje há uma grande 

cobrança sobre gastos públicos e para onde o dinheiro do povo é gasto. É importante essa mobilização para ela 

se fazer parte.” 

 Respondente nº 48 
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“As IFES são órgãos extremamente complexos com diferentes públicos e atividades acontecendo diariamente, os 

quais precisam de ser articulados profissionalmente para o bom funcionamento da comunidade universitária. 

Perante a sociedade, as IFES devem prestar contas de sua atuação, inclusive comprovando a excelência da 

qualidade de ensino/pesquisa/extensão que executa para se manter relevante perante a opinião pública.” 

Ao associarmos as respostas na sua totalidade, percebemos então, esta preocupação 

dos servidores com a qualidade da informação que transmitem através da trasparência dos atos 

comunicativos. 

Os Relações Públicas, neste viés, constituem-se em facilitadores de divulgação das 

ações administrativas que resultam em transparência dos atos públicos. Com as técnicas de 

relações públicas, fazem com que as informações cheguem ao público com eficiência, recebam 

desse público o retorno destas informações, além de cuidar para que os demais emissores das 

instituições não supervalorizem notícias em detrimentos de outras de interesse social, evitando 

assim encobrir uma informação com outra menos relevante, o efeito biombo da informação44, 

como proposto por Ramonet. E ainda, os RPs ao fazerem comunicação social com técnicas 

específicas, influenciam os receptores de forma favorável. Esta comunicação deve compreender 

os quatro desígnios elencados por Simões (2001: 59): informar – informar-se – comunicar – 

persuadir. 

É certo que este não é um trabalho específico dos RPs, cabe ao setor de 

comunicação social divulgar, difundir e buscar feedback das informações pautadas na ética e 

transparência, mas sobremodo, são estes profissionais os ‘guardiões’ desta prerrogativa, de 

acordo com o que lemos nas respostas do inquérito. Julia Wilson, diretora de Responsabilidade 

Global e Sustentabilidade da Nielsen, uma empresa de pesquisa e comunicação, publicou um 

artigo sobre autenticidade na comunicação onde diz que: 

For these efforts to be truly authentic, following through on these commitments outside of 

the spotlight is even more important than what you communicate externally. In short, it’s 

44 Efeito biombo da informação: Em sua obra, “A tirania da comunicação” (2003: 31) Ignacio Ramonet explica 

que este fenómeno acontece quando um acontecimento serve para ocultar outro, a informação esconde a 

informação. Sigmund Freud (1856-1939) (apud Mattelart 1996: 309), também faz uma menção análoga referindo-

se à psicologia das multidões. 
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imperative that brands who want to take a stand build these efforts on the bedrock principles 

of transparency and authenticity—with real investments to support both (Wilson 2019).45 

 Trazemos, por analogia ao contexto das IFEBs, estas palavras sendo que se 

substituírmos brands – marcas – por ‘instituições públicas’, permanece que os princípios que 

são alicerce de uma boa comunicação: transparência e autenticidade. E não é somente estes dois 

fundamentos, há também a sustentabilidade e responsabilidade corporativa, uma tendência 

mundial que também foi adotada empresas brasileiras e que as IFEBs começam a compartilhar 

destes valores, naquele mesmo artigo, a autora comenta: 

Now more than ever, brands are “taking stands”- challenging the status quo, and their 

competitors. Sustainability, and how brands engage with it, is evolving and being driven by 

today’s social and political moment. Over the past decade, corporate responsibility and 

sustainability has risen in prominence to the C-suite and beyond (Wilson 2019).46 

 Desta forma, transparência, sustentabilidade e engajamento são valores que podem 

ser cultivados e praticados através da comunicação estratégica, sendo esta função estrategista 

muita mencionada pelos servidores no inquérito. E o resultado desta comunicação é a melhora 

dos relacionamentos, o que produz proximidade e também melhor alcance das metas 

institucionais. E a este respeito, Henrique Alonso escreveu um artigo para o blog Fantástico 

Mundo RP onde diz que: 

As Relações Públicas oportunizam a construção e aprimoramento de relacionamentos 

corporativos que fomentam o entendimento entre as partes, e o resultado desta ação é o 

comprometimento e engajamento de todos. O que direcionará os esforços corretamente rumo 

ao alcance das metas estabelecidas (Alonso 2018). 

 Um outro dado importante que recolhemos foi o mencionamento à função 

informativa dos RPs. Esta atribuição foi comentada na maioria das respostas, mesmo havendo 

sendo prevalecente a função operacional dos RPs (96 ocorrências enquanto funções 

                                                 
45 Para que esses esforços sejam verdadeiramente autênticos, é ainda mais importante acompanhar esses 

compromissos fora dos holofotes do que aquilo que você comunica externamente. Em suma, é imperativo que as 

marcas que querem se posicionar construam esses esforços nos princípios fundamentais da transparência e 

autenticidade - com investimentos reais para dar suporte a ambos. Tradução nossa. 

46 Agora, mais do que nunca, as marcas estão “se posicionando” - desafiando o status quo e seus concorrentes. A 

sustentabilidade e como as marcas se envolvem com ela estão evoluindo e sendo movidas pelo momento social e 

político atual. Na última década, a responsabilidade corporativa e a sustentabilidade aumentaram de destaque para 

a diretoria e para além dela. Tradução nossa. 
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operacionais), a função de informador estava implícita, e para além disso, houve 18 ocorrências 

para ‘gestor da comunicação’ e 12 para ‘mediador’, funções estas que têm na informação a 

matéria-prima como trabalho. Se considerarmos que na pergunta anterior houve 51 referências 

à função informativa dos RPs, podemos então considerá-la relevante, pelo prisma dos 

inquiridos. 

A emissão e publicação de informações e notícias nas IFEBs é uma tarefa das 

equipes de comunicação social, as respostas à questão nº 17 e à nº 21 deixa claro. Porém a 

paticipação dos RPs é majoritária (53 dos inquiridos afirmaram participar desta atividade), com 

isto, a produção de notícias47, que é uma das principais atribuições ao cargo de Jornalista, acaba 

sendo partilhada com estes profissionais, que também têm esta atribuição. Mauro Wolf aponta 

alguns critérios para o campo do jornalismo que podem ser também aproveitados na função de 

RP, são os critérios substantivos de Wolf (1992: 178), que mencionamos a seguir: 

 Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável;

 Impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional;

 Quantidade de pessoas que o acontecimento (de facto ou potencialmente) envolve;

 Relevância e significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de uma

determinada situação.

Este autor, aquando de sua significativa publicação sobre as teorias da 

comunicação, nos adverte quanto ao papel informativo do jornalista, sendo este profissional de 

comunicação responsável pela transmissão e difusão de informação, mas pouco de interação 

com sua audiência Wolf (1992: 188-189) assim diz: 

Por um lado, os jornalistas conhecem pouco o seu público; mesmo que os órgãos de 

informação promovam pesquisas sobre as características da audiência, os seus hábitos e as 

suas preferências, os jornalistas raramente as conhecem e pouco desejam fazê-lo. O seu dever 

é apresentar programas informativos, não é satisfazer um público; quanto menos se 

debruçarem sobre o público, mais atenção podem dar às notícias (Wolf 1992: 188-189). 

Desta forma, este profissional limita-se a uma fração da comunicação institucional, 

não alcançando os objetivos de uma comunicação ampla, vertical e interativa. A importância 

47 No Brasil há o entendimento de que profissionais formados em Relações Públicas também podem produzir e 

publicar notícias, de acordo com as funções atribuídas e fiscalizadas pelos respectivos Conselhos Federais de cada 

uma destas profissões. 
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da audiência, ou melhor, dos públicos vai muito além de serem apenas receptores de 

informação: são fundamentais para a elaboração de estratégias para uma política de 

comunicação funcional e eficaz. Ainda recorremos a Wolf (1992: 189) quando ele conclui sua 

crítica afirmando que: 

Há necessidade de estratégias para fazer frente à ambiguidade inerente, por um lado, à 

afirmação de que o interesse do público é, em última instância, o árbitro do que é incluído 

nos noticiários e, por outro lado, à manutenção de uma atitude de autonomia. 

 Já o profissional de RP tem sua importante atuação na constituição dos setores de 

comunicação social, graças a sua formação técnica e competências, atribuições elencadas nos 

editais concursais que regem a contratação destes servidores públicos, sendo aptos 

tecnicamente para este fim, e por outro lado, aptos a pesquisarem e conhecerem os públicos 

‘consumidores’ das informações que produzem ou disponibilizam. 

 Podemos perceber a área de Relações Públicas como uma atividade fulcral da 

comunicação social a partir do momento em que os profissionais de RP buscam multiplicar os 

fluxos informacionais e otimizam o sistema com facilidades de aproximação entre as IFEBs e 

seus públicos. O público estudantil e as comunidades à volta das instituições foram por eles 

mencionados, ou seja, aqueles públicos próximos à organização, e com os quais se relacionam 

diretamente. Nesta perspetiva, reafirmam os estudos do professor Xosé López García sobre os 

desafíos da comunicação local (2004: 119): 

La aproximación a los fenómenos de comunicación, tanto a la interpersonal como a la que 

se produce a través de los medios de comunicación colectiva – del sistema mediático -, hay 

que hacerla a partir de espacios de comunicación, de ámbitos territoriales y virtuales que 

no siempre aparecen bien definidos, sino que muchas veces se encuentran superpuetos. Las 

tecnologías actuales – el satélite en la difusión global, la red Internet… o el cable en la 

difusión localizada…- multiplican los espacios, como há apuntado el profesor Miquel de 

Moragas, y en cada uno de esos espacios hay flujos comunicativos multidireccionales [grifo 

do autor] y relación entre los usuarios or distintos canales. 

 E é neste contexto de proximidade que os Relações Públicas têm mais diálogo com 

seus públicos, tanto na proximidade geográfica quanto na proximidade criada pelas novas 

tecnologias através de interações virtuais. 

 Como apontam as respostas do inquérito, as funções de RP vão para além daquelas 

meramente operacionais, apesar de serem as mais citadas, suas funções são de estrategista e de 
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promotor, via comunicação, de políticas e de ações que possam influenciar opinião e percepção 

relativas à imagem institucional e conhecer as consequências desta percepção por parte dos 

públicos das IFEBs. Um respondente assim afirmou em resposta à última questão: 

Para produção de um estabelecimento de relações sociais por meio das ferramentas e 

metodologias próprias que os relações públicas são capazes de produzir, para além das 

mídias, produção de informações ou execução de eventos de congraçamentos internos. Essas 

atividades são relevantes, mas nós relações públicas podemos fazer com que um 

planejamento de evento, por exemplo, constitua-se numa perspectiva de ampliação favorável 

à imagem institucional que se deseje produzir, em seus aspectos formais e de conteúdo.  

Do planejamento de um evento à produção de seu script para o cerimonial, o relações 

públicas pode sugerir para além do seu conhecimento sobre o Cerimonial e as normas de 

Protocolo público. Os profissionais de relações públicas, com sua metodologia própria da 

formação e da experiência acumulada no seu processo de conhecimento, podem ajudar a 

instituição educacional pública a produzir resultados mais satisfatórios sobre os objetivos a 

serem alcançados pela instituição em sua missão e finalidade. Os relações públicas possuem 

a capacidade de trabalhar mais profundamente com os seus diversos públicos, porque ele é 

capaz de compreender o que significa a produção de uma imagem institucional, por viver o 

cotidiano do chão da instituição escolar de forma tão profunda, tanto quanto o docente e 

outros profissionais do campo de comunicação social. Todos têm sua importância na 

estratégia de difusão institucional, mas os relações públicas têm a capacidade por sua 

formação própria de conquistar ampliações do olhar. Por esta razão, talvez, ele faça parte 

de um grupo profissional com desafios tão imensos e sobre os quais é possível se 

problematizar. Talvez, aí esteja um campo caro para ampliar o interesse pela pesquisa, como 

você está a fazer. É necessário a ampliação e aprofundamento das pesquisas sobre a 

constituição desse campo nas instituições educacionais (2019: Respondente nº 8). 

A resposta acima transcrita, que aqui fizemos questão de inserir como citação, 

traduz bem o que foi respondido pelos demais colegas quer de uma forma, quer de outra, de 

modo simples ou com mais detalhes, com exemplos práticos ou apenas teóricos. 

Apresentadas as respostas e os dados colhidos através do inquérito e da nossa 

análise crítica destas informações recebidas, partimos agora para as considerações finais e 

conclusão desta pesquisa. O próximo capítulo expõe aquilo que concluímos após revisar a 

literatura selecionada e depois de as relacionar com as perguntas que elaboramos e as repostas 

que nos deram os Relações Públicas das Instituições Federais de Ensino do Brasil. 

‘De repente, os homens passaram a ser nômades à cata de 

conhecimentos –  nômades como nunca, informados como 

nunca, livres como nunca do especialismo fragmentário, 

mas envolvidos como nunca no processo social total’  

Marshall McLuhan (2003: 402)  
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Capítulo 7 

Considerações finais 

‘Uma das grandes doenças da informação é a confusão 

existente entre o universo das relações públicas e o da 

informação.’ 

Ignacio Ramonet  

Após concluída a análise dos dados coletados através do inquérito, seguimos agora 

com as considerações que concluem esta dissertação. Para esta conclusão, nenhum dado foi 

ignorado, todo o contexto da pesquisa, a bibliografia consultada e as respostas recebidas dos 

RPs que trabalham nas IFEBs foram cuidadosamente estudados, e, perante os quais, à luz do 

pensamento crítico, analisados. Concluímos esta pesquisa, que, como já dito na pertinência do 

estudo, esperamos ser útil para os próximos estudos que porventura forem realizados sobre esta 

temática. 

De certa forma, este capítulo que conclui este trabalho trata também de relacionar 

as funções dos Relações Públicas à comunicação social numa perspetiva institucional, política 

e social, visto que estes profissionais são antes de mais nada, funcionários públicos, ou seja, 

servidores do Governo Federal a serviço do povo, da sociedade, através das instituições onde 

desenvolvem sistematicamente suas atividades. 

Partimos da revisita à questão inicial condutora desta pesquisa: qual a importância 

do Profissional de Relações Públicas nas instituições federais de ensino brasileiras?, e no 

esforço inicial de resposta a essa questão, descobriu-se que o profissional de RP continua a ser 

muito importante nas instituições federais brasileiras, mesmo que algumas respostas dadas em 

sede de inquérito possam destoar da perspectiva inicial deste trabalho. 

Da releitura das hipóteses levantadas e aqui novamente lembradas: H1 afirmava 

que uma instituição de ensino necessita de um RP; a H2 definia que há participação dos RPs na 

educação; a H3 propunha que as funções dos RPs vão para além das atribuições do cargo 

expostas no edital oficial para o efeito; e então, com os pressupostos teóricos e com os dados 

analisados do inquérito que foi aplicado, propõe-se uma resposta ao principal objetivo de 

verificar se há uma importância na atuação dos RPs das IFEBs para além daquelas inatas à 
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profissão. O próximo passo foi identificar e delimitar o nosso universo da pesquisa e o perfil 

dos inquiridos a partir dos dados recolhidos pelos inquéritos aplicados aos respondentes que 

participaram no estudo (100 indivíduos). 

 

 A análise mostrou-nos, a partir das respostas obtidas por inquiridos RPs de norte a 

sul do Brasil, de todos os Estados e regiões, que, SIM, as instituições necessitam SIM de 

profissionais de comunicação, e de forma específica, de Relações Públicas. E, de acordo com 

os depoimentos, esta necessidade está diretamente relacionada à construção de uma imagem 

favorável das IFEBs perante seus públicos, no entanto, não apenas aquela imagem que qualquer 

outra organização almeja face suas audiências, mas sim, uma imagem positiva porque as IFEBs 

pertencem, aos seus próprios públicos. Ou seja, a instituição, por ser pública, logo, mantida 

pelo erário, deve esclarecer à sociedade todas as suas atividades, ações e produção. 

 O que é feito nestas instituições? Com que propósito? Quanto custa/custou? Estas 

indagações são - e devem ser - respondidas pela comunicação social destes órgãos – o que se 

denomina ‘transparência’. Com isso, a primeira hipótese (H1) vem à tona com aquilo que os 

dados trouxeram. De fato, as IFEBs necessitam de Relações Públicas, não por serem instituições 

públicas simplesmente, mas por terem a obrigação legal e moral de informar seus públicos de 

forma transparente, em todos os seus atos administrativos, financeiros e acadêmicos, sendo os 

RPs facilitadores deste processo. 

 Os inquiridos concordaram, na sua maioria, que executam outras atividades que não 

estão relacionadas no edital que regulamenta o processo seletivo pelo qual foram contratados, 

sendo que 9 afirmaram que poucas atividades estão previstas no edital e 54% disseram que as 

atividades estão de acordo, mas executam outras além daquelas. Com isso, a terceira hipótese 

(H3) fica comprovada: o que é esperado destes profissionais vai além do que é relacionado nas 

atribuições do cargo no edital de admissão. 

 A comunicação social sempre foi assunto em evidência no contexto institucional, 

tanto nas empresas públicas quanto privadas. No entanto, as técnicas que se utilizam para 

garantir uma aproximação com os diversos públicos destas organizações, nem sempre são bem 

conhecidas pelas instituições ou pelas audiências destas. Esta questão é, logo, um assunto 

relativo ao campo da comunicação como um todo, ou seja, técnicas, modalidades, áreas, 
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competências e metodologias. É uma problemática pensada e discutida no terreno da 

comunicação social, onde a amplitude da comunicação é analisada, definida e sistematizada. 

 As relações públicas, sendo uma forma de comunicação, são facilitadoras da 

construção e promoção da imagem institucional perante os públicos. No entanto, os 

profissionais de comunicação precisam de conhecer bem a instituição, seus valores, objetivos, 

filosofia e finalidade para então trabalhar na construção de uma imagem favorável da 

instituição, tanto para o público interno quanto para o externo. E para trabalhar esta construção, 

os RPs das IFEBs precisam estar conscientes que a função deles não deve ser limitada a uma 

única atividade, por exemplo, a apenas organizar eventos ou dedicação exclusiva à assessoria 

de imprensa ou ao site da instituição, como percebemos em algumas respostas. Necessário é 

que esteja mais envolvido no desenvolvimento de canais de comunicação com públicos, 

stakeholders e sociedade, e também, na organização dos eventos institucionais, uma vez que 

um evento também é uma forma de comunicação, realização de pesquisas – uma atividade 

pouco frequente por estes servidores nas IFEBs – e ainda, atuação nas atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão através de propostas de soluções comunicativas em resposta a estas 

carências. 

 As competências técnicas e atribuições do cargo de RP são de suma importância na 

construção e consolidação da imagem da IFEB perante a sociedade, assim não o fosse, não 

haveria um número tão imponente de RPs nestas instituições (66,4% das IBEBs têm RPs), no 

entanto, as técnicas e atribuições nada podem fazer se estes servidores limitarem-se, ou estarem 

limitados por seus setores ou chefia à uma atividade restrita. E mais importante ainda é que os 

RPs precisam, constantemente, desenvolver uma auto-reflexão sobre sua função e um cuidado 

pessoal com sua atuação humana, empatia e comportamento perante os demais servidores e 

públicos, além de estarem dispostos a uma busca constante de políticas de combate ao racismo, 

bullying, preconceitos de qualquer natureza, pois disto, depende uma saudável comunicação 

social. Devem ser sabedores que apesar das técnicas e conceitos sobre a atividade, cada 

instituição tem sua filosofia própria, o que requer dele trabalhar na observância destes valores 

próprios institucionais. 

 A comunicação social das IFEBs, assim como nas organizações privadas, tem como 

um dos objetivos, ajudar a formar uma opinião pública favorável à filosofia destas instituições. 

Para isso, valem-se dos diversos canais e meios de comunicação com a sociedade, através do 

envio de informações à comunidade, além de controlar esse fluxo de informação. São as 
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coordenadorias ou direção de comunicação que assessoram os meios de comunicação social, e 

ao mesmo tempo, monitoram seus públicos, que estão sujeitos ao recebimento de informações 

tanto nos meios massivos, quanto nos meios locais. 

 Os RPs podem obter aceitação social numa perspectiva de comunicação política, 

suas respostas assim indicaram, e podem ser promotores de políticas cidadãs e democráticas, e 

com isto, contribuir com o processo democrático, na perspectiva de Ramonet, (2003: 38) que 

relaciona a opinião pública à qualidade da democracia. E esta opinião pública decidirá os rumos, 

ou será ponderadora desses rumos que tomar as IFEBs em direção ao futuro. Em 1821 foi dito 

por João A. Castelo Branco que: 

Existe em todas as nações um tribunal invisível, sempre em actividade, que as leis, qiue o 

Rei e que ninguém pode dominar. Este tribunal que, pelo efeito, nos mostra que a soberania 

reside constantemente em a Nação e que em certo modo a exercita, é o da opinião pública 

(Castelo Branco cit in Figueiredo 1993: 82-83). 

 Desta forma, uma das importâncias dos Relações Públicas consiste em reportar às 

instituições para as quais trabalham, e à sociedade para a qual servem, as informações que serão 

salutares e fundamentais para ambos os lados. Não apenas o relato ou envio dessas informações, 

mas a gerência e observância de todo o processo, a fim de que ocorra comunicação na sua 

plenitude. 

 Por que as IFEBs precisam estimular uma opinião pública sobre si e monitorá-la? 

Porque são instituições públicas mantidas pelo erário, mas sujeitas às manipulações de governos 

que podem, eventualmente, não agir de acordo com o anseio do povo. Devem ainda ter uma 

política de transparência comunicacional que permita ser conhecida sua administração e 

produção. Portanto, neste viés, faz-se necessária uma propaganda destas instituições perante a 

sociedade também como forma de apresentá-las e reafirmá-las enquanto públicas. São 

instituições que têm muito a ofertar à sociedade: Educação – seja através do Ensino, das 

Pesquisas realizadas ou dos cursos e projetos de Extensão para a comunidade. 

 A comunicação então não deve ser elaborada meramente como marketing ou 

publicidade institucional, mas sim, trabalhada como diálogo com as comunidades e demais 

públicos. A opinião pública favorável à imagem institucional deve ser premeditada do ponto de 

vista institucional, e nesta hora, compete aos RPs atuarem neste sentido, visto que não é através 

dos media que esta opinião será constituída, mas sim a partir da percepção e da proximidade 
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dos públicos com a instituição. Tuzzo (2005: 140 ) corrobora este pensamento ao afirmar que 

“quando pensamos na formação da opinião pública e no processo de interferência dos meios de 

comunicação, temos que pensar em instâncias que antecedem a comunicação de massa”, ou 

seja, se a comunicação for bem articulada antes mesmo de ganhar proporções maiores com os 

meios que a amplia, a audiência já terá um (pré) conceito quando a ela estiver exposta, e 

prossegue Tuzzo: “os meios de comunicação de massa nem sempre são determinantes para a 

formação de uma opinião pública”. A ideia coletiva nasce, principalmente, com a relação 

estabelecida com a instituição, por isso, a importância de profissionais que zelem por este 

aspecto. Também corroboram com este pensamento Isidoro et al., que assim escreveram: 

(…) as organizações visam promover a aceitação das suas políticas institucionais perante a 

opinião pública, procurando formas legítimas de influência e participação na construção das 

sociedades onde operam. É neste encadeamento, que o papel das relações públicas cada vez 

mais exerce influência junto dos públicos relevantes para as empresas (Isidoro et al., 2014: 

65). 

Diante da escassez de servidores que ocupam os cargos de comunicadores, em 

consideração a todos os cargos previstos para estas atribuições, as atividades e funções existem 

face à demanda da comunicação social que deve atender às solicitações da sociedade brasileira, 

sendo assim, não cabe apenas aos Relações Públicas atenderem a essas demandas, o ideal, como 

apontado no inquérito, seria a constituição de uma equipe multiprofissional em cada instituição. 

No entanto, dadas as dificuldades existentes por questões administrativas, escassez de recursos 

financeiros e entraves burocráticos junto aos órgãos gestores de Recursos Humanos no serviço 

público brasileiro, torna-se conveniente a presença de um Relações Públicas para coordenação 

das atividades comunicacionais destas instituições onde não há a possibilidade de constituição 

de uma equipe composta por diversos cargos de comunicadores. 

A qualificação do RP que o permite trabalhar com divulgação de notícias, redação, 

assessoria de imprensa, gestão e organização de eventos, e ainda, planejamento de políticas de 

comunicação institucional, o torna apto e multifuncional, não tendo suas atribuições limitadas 

em relação aos demais cargos de comunicadores. 

Diante das respostas que enfatizaram o dever de prestação de contas das IFEBs, por 

serem órgãos públicos, consideramos então que as instituições públicas de ensino no Brasil, 

devem constituir uma equipe que preze pela comunicação social a fim de responder à sociedade, 

sua mantenedora, às indagações, e também informá-la dos atos administrativos e prestação de 
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contas, dentro dos preceitos legais, com transparência, clareza através de boas práticas 

comunicativas. Para tanto, faz-se necessário a devida qualificação profissional dos servidores 

componentes das equipes que promoverão e facilitarão o fluxo de informações, desta maneira, 

permitindo que haja comunicação na mais pura de sua conceção. Não é esta uma atribuição 

apenas dos Relações Públicas, mas sim, de todo o corpo administrativo da instituição, cabe 

porém, aos RPs, integrados às equipes de comunicação social, ou setor, ou coordenadoria, 

propor estratégias que facilitem este processo, constantemente. 

 Outra perspetiva importante da atuação exclusiva do profissional de Relações 

Públicas diz respeito à consolidação do cenário educacional brasileiro, em constante 

construção. Temos a Expansão da Rede Tecnológica Federal um bom exemplo para o caso dos 

Institutos Federais de Educação. E diante destas novas e diferentes demandas, há a necessidade 

de um profissional capaz de informar, organizar, comunicar, e sobretudo, exercer diplomacia 

entre escola, funcionários, estudantes, pais e a sociedade na qual a instituição está inserida e de 

quem é propriedade. Concordamos com Fortes (2002: p. 21) quando diz: 

Às Relações Públicas está reservado o trabalho de conhecer e analisar os componentes do 

cenário estratégico de atuação das empresas, com a finalidade de conciliar os diversos 

interesses. Para isso, procura identificar, nas pessoas e nos grupos organizados, 

comportamentos e formas de contato que venham a facilitar o estabelecimento do processo 

de relacionamento nas unidades consideradas. 

 Como bem exposto por Fortes, os RPs têm o trabalho de pesquisar o cenário no 

qual a IBEB está inserida para então contextualizar e propor atos relacionais com os atores 

envolvidos. E este cenário engloba também o contexto histórico-político pelo qual atravessam 

as instituições. 

 As IFEBs estão diante de uma sociedade que tem uma postura diferente das décadas 

passadas. Com mais acesso à informação, mais acesso à educação, visto que a cada campus que 

é inaugurado, mais estudantes são admitidos, e maior observação à política, a sociedade tem 

mudado seu perfil, e é na sociedade que está o maior público das IFEBs. Esta nova sociedade 

brasileira impele os setores de comunicação social das instituições a uma nova metologia e 

comportamento para que haja comunicação eficaz neste processo. E nesta hora é de suma 

importância a existência de um profissional de Relações Públicas nestes setores para que 

estratégias sejam preparadas com técnica e expertise que são exclusivas destes profissionais. 

Corrobora esta análise com a afirmação de Kunsch, muito pertinente à realidade das Instituições 
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Federais de Ensino do Brasil: “nesse contexto, a atuação de relações públicas será fundamental, 

pois caberá a essa atividade a função de abrir canais de diálogo com os diferentes segmentos da 

sociedade, administrando estrategicamente a comunicação” (2001: 27). 

As transformações na sociedade decorrentes dos eventos que são uma influência 

transversal são também avanços para o controle social (Ford 2012: 94). Com isso, a importância 

latente das organizações estarem preparadas para este cenário que descortina à sua frente em 

termos de comunicação social. No âmbito das nossas instituições, o clamor agora é para que 

profissionais com o perfil técnico adequado a estas mudanças componham seus departamentos 

de comunicação social, dadas as funções e técnicas pertinentes ao contexto. As respostas do 

nosso inquérito nos indicam que estas mudanças chegaram às instituições. E como estratégia, 

cabe aqui aplicar o que foi exposto por Ford “que se coloquem um plano mais realista e menos 

‘marqueteiro’. Políticas que estabeleçam, discutam, inventem políticas específicas” (2012: 96), 

a fim de que o patrimônio global das IFEBs seja preservado; que mais acesso à informação seja 

promovido e mais presença comunicacional nas comunidades à volta, através das ferramentas 

de comunicação e democratização destas; da partilha do conhecimento e percepção das 

transformações complexas na sociedade. Reside aqui uma importância exclusiva dos RPs: 

serem promotores deste processo. 

Uma outra característica das novas sociedades, e, consequentemente, uma 

característica de parte dos indivíduos que formam os públicos das instituições, é a ‘diversidade’. 

E este conjunto típico da atualidade, requer uma consideração por parte dos profissionais de 

comunicação social, e de forma muito específica, dos RPs.  Estes comunicadores se quiserem 

construir relacionamentos fortes e positivos com esta crescente parcela, devem estar atentos e 

conscientes do aumento da diversidade e de lidar eficazmente com ela. Pois, segundo 

Ravazzani: 

Public relations must promote a fertile mix of different identities and cultures and a 

meaningful dialogue between diversities. (…) Public relations professionals can help 

organizations to consider diversity as a strategically embedded organizational value and to 

move from a simple awareness of this issue toward an institutional commitment (2006: 11-

12).48

48 As relações públicas devem promover uma mistura fértil de diferentes identidades e culturas e um diálogo 

significativo entre as diversidades. (…) Os RPs podem ajudar as organizações a considerarem a diversidade como 
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 Lettieri ao dissertar sobre a representação social do servidor público faz referências 

a uma  ‘zona muda’ e afirma: “Não nos parece difícil, portanto, pressupor que muitas coisas um 

sujeito só confidencia a ele mesmo, assim constrói narrativas que descreve uma realidade 

mediante significados e (re)interpretações autorizadas pelo grupo em que está inserido” (2016: 

132) [grifos da autora]. Por esta zona muda, há recepção de informações a partir momento em 

que o indivíduo consegue fazer uma “leitura” da ausência de comunicação, neste processo, 

soma o silêncio às conclusões imaginadas através dos filtros psicossociais que traz em si e 

deduz conforme aquilo que é-lhe conveniente; no entanto, Horgan (2019) nos lembra que 

“convenience is a value, and one we hold personally49”. Este fenônemo deve ser considerado 

pelo profissional de comunicação quando de seu olhar técnico sobre os componentes 

específicos dos públicos objeto de seu trabalho. 

 A pesquisadora assim conclui: 

Ainda no nosso entendimento, na investigação do núcleo central e das representações sociais 

como um todo, o olhar se volta para os planos discursivos. Não obstante, estes nem sempre 

são explícitos ou reverberados, o que possibilita a existência da hipótese de uma zona muda 

sobretudo quando são abordados temas polêmicos ou tensos. Logo, aquilo que o sujeito capta 

do mundo é ancorado, porém não é objetivado, não se materializa por revelar um contexto 

contranormativo (Lettieri 2016: 132). 

 Retiramos este recorte da dissertação da autora e o direcionamos, sem hesitar, a 

umas das precauções que os RPs hão de ter ao exercício de suas funções: considerar aquilo que 

está obscuro ou pouco revelado. 

 Um outro fator específico de alteração do comportamento social são as novas 

tecnologias, principalmente aquelas informacionais, que alavancaram a comunicação para o 

imediato, onipresente e portátil. Com o advento desta tecnologia – a qual nem podemos nomear 

de nova, pois a cada novo lançamento, cada nova versão, a anterior já fica à beira da 

obsolescência em curtos prazos de tempo – os media apoderam-se dela, e dela fazem uso 

exarcebado o que resulta numa modificação da audiência e usuários. Onde antes havia o 

interlocutor presencial, real, agora, convivem no virtual, no ciberspaço, na rede. Temer (Tuzzo 

& Temer 2018: 53) recorre a McLuhan para indicar que esse uso das tecnologias pelos media 

                                                 
um valor organizacional estrategicamente incorporado e passar de uma simples conscientização dessa questão a 

um compromisso institucional. Tradução nossa. 

49 A conveniência é um valor, valor esse que asseguramos pessoalmente. Tradução nossa. 
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afetou a vida social na modernidade. Diríamos que não afetaram, mas afetam, em um presente 

contínuo, constante. Surge com isso uma sociedade hipercomplexa (2018:54) imersa num 

turbilhão de informações, e as empresas de comunicação a acelerar, graças à tecnologia, este 

mar de informações: “A comunicação medida pela técnica-tecnologia envolve, portanto, um 

tipo específico de interação, na qual o diálogo não mais é interpessoal, mas social ou 

impessoal”, afirma Temer. A tecnologia é produzida pela sociedade através das instâncias de 

inteligência e ensino, mercado e indústrias, e à sociedade serve. Freixo aponta que “a 

informação industrializada fornece à sociedade os meios para conhecer a si própria” (2006: 

276) nesta ‘aldeia global’ de McLuhan, no entanto, sem ignorar que a comunicação tradicional, 

a espontânea das conversas interpessoais, também continua a existir, e a coexistência destas, a 

tradicional e a mediada pelas tecnologias, produzem a informação moderna que vivenciamos. 

Nesta mesma linha de raciocínio, os estudos de Breton nos direcionam igualmente a este mesmo 

pensamento. Sobre este aspecto refere que: 

A dupla apologia da transparência social, da racionalidade dos comportamentos do homem a 

que assistimos nestes últimos anos não permaneceu como letra morta. As novas 

representações de si, conjugadas com a força dos media e das «novas tecnologias de 

comunicação», transformaram progressivamente as condições da vida em sociedade, 

sobretudo do ponto de vista da extensão do espaço público (Breton 1992: 126-127). 

 Na nossa percepção, com base nas respostas que recebemos, acreditamos que está 

acontecendo uma mudança nas IFEBs do modelo de comunicação proposto por Grunig e Hunt 

(Kunsch 2001: 30) na relação entre as instituições e seus públicos externos. Não é mais aquela 

comunicação exclusiva de disseminação de informação contida no segundo modelo - 

informação pública – dentre os quato modelos propostos pelos autores. O segundo modelo que 

é o de informação pública “se caracteriza como modelo jornalístico, disseminando informações 

relativamente objetivas por meio dos media em geral e de meios específicos. A abordagem de 

relações públicas segue os parâmetros das escolas de jornalismo.” (Kunsch 2001: 30). Agora, 

o valor é o relacionamento com a comunidade, ou seja, com o público externo. Não apenas 

como informante, mas sobretudo, para da comunidade receber informação e interação. Com 

isso, enquadra-se mais no quarto modelo que é o simétrico de duas mãos. Neste modelo 

comunicacional, que é o da visão mais moderna de relações públicas, segundo Kunsch: 

há uma busca de equilíbrio entre os interesses da organização e dos públicos envolvidos. 

Baseia-se em pesquisas e utiliza a comunicação para administrar conflitos e melhora o 
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entendimento com os públicos estratégicos. Portanto, a ênfase está mais nos públicos 

prioritários do que na mídia (Kunsch 2001: 31). 

 Se uma mudança do modelo comunicacional está em curso, e as alterações sociais 

são a causa, relambramos que a tecnologia faz parte deste processo, senão a causadora dele. 

Essa tecnologia ‘conecta’ as pessoas e agrupa-nas numa perspectiva ordeira do ponto de vista 

político. De certa forma, quando a informação industrializada e virtualizada permite que a 

sociedade se auto-perceba, então, neste contexto “a informação pode ser um meio de manter a 

ordem social, mas também de introduzir novos valores que podem ser muito positivos ou 

negativos para a sociedade” (Freixo 2006: 276). E por isso, o intermédio dos RPs das IFEBs 

como atores neste patamar interacional e como integrantes da ‘aldeia global’ - sim porque neste 

ambiente híbrido, estão a sociedade, as organizações, o governo e o mercado, ora físicos, ora 

virtuais, porém, reais em suas essências – é fundamental para atuar, não como fiscal da 

informação, mas facilitador do processo através das funções e técnicas a eles incumbidas: “urge 

determinar quais as informações que toda sociedade pode ter conhecimento (informação 

colectiva) e quais as informações que devem permanecer reservadas” (Freixo 2006: 276). 

Acreditamos que através do modelo simétrico de duas mãos, os RPs atuarão, em concordância 

com Freixo, como facilitadores também deste mecanismo de ordem social, ao menos no 

ambiente que diz respeito à inserção e atuação das IFEBs. 

 Podemos perceber a área de Relações Públicas como uma atividade fulcral da 

comunicação social a partir do momento em que os profissionais de RP buscam multiplicar os 

fluxos informacionais e otimizar o sistema com facilidades de aproximação entre as IFEBs e 

seus públicos. Nesta perspetiva, reafirmam os estudos do professor Xosé López García sobre 

os desafíos da comunicação local (2004: 119): 

La aproximación a los fenómenos de comunicación, tanto a la interpersonal como a la que 

se produce a través de los medios de comunicación colectiva – del sistema mediático -, hay 

que hacerla a partir de espacios de comunicación, de ámbitos territoriales y virtuales que 

no siempre aparecen bien definidos, sino que muchas veces se encuentran superpuetos. Las 

tecnologías actuales – el satélite en la difusión global, la red Internet… o el cable en la 

difusión localizada…- multiplican los espacios, como há apuntado el profesor Miquel de 

Moragas, y en cada uno de esos espacios hay flujos comunicativos multidireccionales [grifo 

do autor] y relación entre los usuarios or distintos canales. 

 Fazemos, por ora, uma interpretação desta fala de García como sendo um desafio 

para os RPs em promoverem uma aproximação de seus públicos e instituição através de todos 
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os recursos tecnológicos e comunicacionais disponíveis, com o intuito de manter os interesses 

institucionais e os sociais em equilíbrio, e, sobretudo, em diálogo. 

Por outro lado, também é certo que a intervenção destes servidores no processo de 

comunicação social não é garantia ou penhor de uma comunicação completa em si, ideal. Pode 

ser utópica pela perspectiva de Breton em analogia a comunicação social. Porém, não uma 

utopia que não deve ser buscada, mas esta como um alvo a ser atingido. Este pesquisador 

francês disse que o espaço social está transformado pelas possibilidades que a partir de agora 

se abrem para participar no que ele chama de ‘continuidade comunicacional’ (1992: 128). Pois 

não seriam tais servidores públicos da comunicação os mais qualificados para uma conexão 

com os indivíduos, ou o coletivo destes, no estabelecimento de comunicações funcionais, ou 

seja, com objetivo e técnica? Estamos convencidos que sim, e o que nos convence é justamente 

esta lacuna entre os públicos das instituições e as próprias IFEBs que poderá, em nosso 

entender, ser colmatada com o trabalho contínuo de relações públicas.  

A atuação dos RPs nas IFEBs ganha uma dimensão maior daquela que envolve as 

demais organizações. No universo privado, é primazia o cuidado com a imagem institucional 

pois a forma como a organização é vista por seus públicos em muito contribui para a sua 

subsistência. Nesta visão apreciada por estes ‘observadores’ há um campo a ser explorado pelo 

‘obervado’ direcionamento dos negócios, estratégias de entrega de produto, e por fim, a 

lucratividade. Voltando às IFEBs, há uma primazia que transcende e é ulterior à imagem 

institucional: as IFEBs são PARTE destes ‘observadores’, ou seja, pertencem, de alguma 

maneira, aos seus públicos, à sociedade. Concordamos aqui com a esplanação de Tuzzo sobre 

as universidades quando diz (2005:169): “A universidade se caracteriza por um espaço de saber 

e de construção de conhecimentos. Ao mesmo tempo, a universidade é constantemente 

recriada pela sociedade [grifo nosso], numa simbiose em que ambas se reestruturam de acordo 

com suas próprias necessidades e desejos” [grifo nosso], e como instituições co-irmãs dos 

institutos federais, podemos, sem prejuízo do sentido original, substituir a universidade por as 

instituições de ensino [grifo nosso], neste contexto. Porém, o que traz uma característica 

transcendental às IFEBs fazendo com que haja algo para além da imagem institucional em 

termos de importância, não é meramente por serem instituições públicas, organizações que 

pertecem à coletividade, ao povo, é a soma de sua natureza pública com a natureza de sua 

finalidade: a educação – este espaço de saber e de construção de conhecimentos – e ainda, 
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Tuzzo complementa esta natureza afirmando que é um espaço privilegiado de reflexão e de 

pesquisas. 

 Aqui reside, de acordo com as respostas que recebemos em nosso inquérito, uma 

mais-valia dos RPs em atuação nas IFEBs: são partes fundamentais basilares de sustentação e 

ligação, análoga a uma ponte, entre as instituições e os seus públicos, de forma sui generis, com 

a sociedade na qual e para a qual a escola existe. E é nas respostas que encontramos 

concordância com a segunda hipótese (H2): há participação dos RPs na educação. 

Considerando aqueles que declararam ter pouca atuação e os que afirmaram atuarem, temos a 

maioria dos RPs envolvidos no Ensino, na Pesquisa e na Extensão, como ficou registrado na 

análise dos dados do capítulo anterior (uma média de 80%). 

 Está evidente nas respostas do inquérito, e não atribuímos esta evidência somente 

aos números, mas também à ênfase com que as mencionaram, uma preocupação com o cenário 

político atual brasileiro. A comunicação é a grande responsável pelas turbulências sociais que 

balançam a sociedade, e esta comunicação provém de todos os lados, sendo benéfica ou 

maléfica, influenciadora ou rejeitada, redentora ou atroz. Breton que nos apresenta um caráter 

utópico da comunicação, nos mostra o lado falível que nem sempre vemos: 

uma nova revolução está em vias de realizar, aos nossos olhos, o ideal da emancipação do 

homem e para outros, esse mundo é de agora em diante, como sugere amargametne 

Braudillard, o da «comunciação pela comunicação», em que «o desafio já não é a mensagem, 

mas, o facto de a mesma comunicar», um mundo de «vazia socialidade», «olhando sempre 

de soslaio o espe táculo da sua própria existência incerta» (Breton 1992: 129-130). 

 No entanto, há uma outra perspectiva na qual a comunicação é esclarecedora e 

publicizadora, mas uma publicidade que não agride, não ‘edita’ a realidade, mas sim, mostra 

como ela é; na qual a comunicação é emancipadora por levar à reflexão, e por fim, não ao 

convencimento superficial, mas didático e pelas convicções da natureza que as IFEBs têm e 

partilham. Breton contesta esta capacidade libertadora da comunicação “a nova utopia gera, 

uma ilusão maior, a da omnipotência libertadora da comunicação. Esta ilusão articula-se em 

redor de duas crenças” (1992: 132), e com ele concordamos quando, pois, os indivíduos têm, 

cada um, sua cultura sua visão de mundo, seus sentidos, e isso, tem mais valor ao tomar uma 

decisão e ou ao reafirmar seu posicionamento crítico em relação às suas crenças. Porém, é com 

a própria conclusão de Breton que acreditamos que a função dos RPs face à comunicação 

pública é sim emancipadora, pois “a comunicação é, acima de tudo, sob qualquer ângulo, um 
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valor reaccional.” E como provocadores de reação social os RPs podem conduzir, via diálogo, 

a uma nova visão em relação a imagem institucional perante o cenário político. 

Há um empenho na Constituição Federal do Brasil em promover a educação para 

além da sua finalidade essencial que é ensinar, coforme rege o seu Artº. 214: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:  (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009). 

Isto envolve uma filosofia de trabalho direcionada à uma finalidade que 

compreende todos os servidores públicos atuantes na educação. Neste ínterim, os RPs se 

diferenciam daqueles da iniciativa privada, onde a finalidade social é menos relevante que a 

comercial. 

Os RPs devem obedecer, para além da deontologia da profissão, a legislação 

também no que diz respeito à administração pública, assim determina o Art. 37. “A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (…)”. Com isto, estes servidores, aquando do exercício 

profissional, estão submissos não apenas aos preceitos éticos específicos da profissão, mas 

também, àqueles comuns aos servidores públicos. Nisto destacamos uma uma pequena, porém 

importante diferença em relação aos colegas na iniciativa privada. E a partir deste diferencial, 

podem ser exemplo de como a profissão pode contribuir para uma imagem favorável à própria 

profissão, numa estética que depõe (ou dispõe) sobre uma imagem positiva perante os novos 

profissionais que escolherem este ofício. 

Ao fim desta pesquisa, acreditamos que há um avanço louvável por parte da 

Administração Pública em admitir nos quadros de funcionários aqueles que cuidarão da 

comunicação social e tudo o que a esta área diz respeito. No entato, dentro das organizações, 

ainda precisa ser instituído o reconhecimento que estes profissionais precisam para que atuem 

de forma mais ampla e estratégica, não apenas como ferramentas do nível operacional, mas sim, 

como proponentes de ações e gestores da comunicação, atribuições para as quais, certamente 
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foram contratados. Com isto, os objetivos institucionais poderão ser melhor alcançados, graças 

ao auxílio técnico que estes profissionais são capazes de oferecer. 

 Por fim, concluímos que não se trata de ‘uma importância’ do profissional de 

Relações Públicas que está em posse desse cargo nas Instituições Federais de Ensino 

Brasileiras, mas sim, de ‘importâncias’, a saber: 

  - A sua afirmação e reafirmação enquanto comunicador: não estão nas instituições 

como meros prestadores de serviço, têm uma atividade a desempenharem que requer 

conhecimento técnico específico; 

 - O seu posicionamento enquanto colaborador no processo de transparência das 

ações institucionais, sendo estas instituições órgãos públicos, pertencentes e mantidos pelo 

povo, além de contribuir para a consolidação de uma sociedade democrática; 

 - São aliados aos profissionais de educação na missão de formação profissional e 

cidadã dos estudantes; 

 - São tradutores da linguagem acadêmica e técnica às comunidades à volta da 

instituição e aos públicos a ela vinculados; 

 - São colaboradores com o desenvolvimento institucional através da facilitação das 

trocas de informações da instituição com seus públicos de toda natureza; 

 - São auxiliares na formação de uma opinião pública favorável às instituições a 

quem pertencem, não somente por motivação profissional, mas também, por consciência de que 

estas instituições são mais que órgãos empregadores, são colunas de sustentação da sociedade 

brasileira, e o seu trabalho como comunicadores colabora com esta estrutura fortalecendo e 

aprimorando os rumos de nossa sociedade. 

 Nós, enquanto Relações Públicas de uma Instituição Federal de Ensino brasileira, 

imaginávamos uma imortância sui generis do exercício desta profissão, mesmo porque nós a 

percebemos no cotidiano durante nossas jornadas de trabalho. No entanto, não encontramos 

apenas a importância percebida através dos resultados obtidos através do trabalho com a 

comunicação que a nós é confiado, encontramos para além destes resultados, aqueles outros 

que acima descrevemos. 
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Acreditamos ainda, que não houve falhas na análise dos dados desta pesquisa, nem 

na metodologia utilizada, se esperávamos uma importância ao final deste labor, se esperávamos 

a descrição de uma importância – ou ausência desta – como sendo um dado concreto, 

mensurável e possível de ser descrito, o que a análise revelou foi que o que buscamos é plural 

e subliminar, porém, real, constatável. 

A partir de agora, nosso anseio é que este estudo possa contribuir para a percepção 

que temos, nós próprios RPs, da nossa importância enquanto servidores, profissionais e 

cidadãos. Também desejamos que esta dissertação inspire outros estudantes de comunicação 

social e suas teorias para a desenvolverem novas pesquisas que tragam para os laboratórias da 

academia a temática dos Relações Públicas e suas tantas relações, seja com as instituições que 

os mantém, seja com a sociedade, seja com a academia. 

Esperamos ainda que possamos crescer no exercício de nossa profissão, e já é 

perceptível este crescimento, através da compreensão maior de nossas importâncias e missão: 

contribuir para a otimização dos fluxos comunicacionais de nossas instituições para que 

obtenham avanços no cumprimento de suas finalidades que é a oferta de educação pública, 

gratuita e de qualidade à sociedade; e sermos agentes de conscientização social perante nosso 

povo, para que assim, tenhamos um país mais justo, equalitário, democrático e uma nação 

acolhedora, que de fato seja, dos filhos deste solo, uma mãe gentil. 

=  =  = 

‘Ao promover e pôr em prática os princípios de espírito 

público por meio das artes do bem viver (ética) e do belo 

viver (estética), a profissão de RP leva as organizações e, 

por consequência, a sociedade a um mundo que dê sentido à 

vida, ao único caminho possível de sobrevivência da 

humanidade.’ 

Roberto Porto Simões  
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APÊNDICE 1 - INQUÉRITO 

Modelo do inquérito enviado aos Relações Públicas das IFEBs: 
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O PROFISSIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS NAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO NO BRASIL 

Inquérito para dissertação de Mestrado em Ciências da Comunicação 

» Trata-se este questionário de uma colecta de informações que serão fundamentais para a construção

de uma tese de mestrado em Ciências da Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto

Douro (Vila Real, Portugal) - UTAD, constituindo-se em uma das fontes de dados para a resolução da

questão inicial proposta.

» Deverá ser respondido APENAS pelos servidores ocupantes do cargo de RELAÇÕES PÚBLICAS.

» A finalidade deste inquérito é única e exclusivamente ACADÉMICA, tratando-se de uma pesquisa

científica. As informações colectadas serão TODAS tratadas como anónimas. Qualquer nome pessoal

que porventura constar em alguma das respostas, deverá ter autorização de uso do nome, caso for

necessário uma transcrição da(s) resposta(s). O inquirido será comunicado por email desta ocorrência,

para a devida autorização.

» Orientações: Seja o mais objectivo e sincero possível. Caso queira, mais considerações ou

comentários poderão ser nos enviados por email: samugonc@gmail.com

- MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO!

*Obrigatório

Você concorda em responder esta pesquisa?* 

Marcar apenas uma oval. 

Sim (    ) Não (    ) 

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit  1/8 
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PARTE I - Perfil sociodemográfico 

 

1 - Género* Marcar apenas uma oval. 

 Mulher (    ) Homem (    ) outro (    ) 

 

2 - Faixa etária* Marque todas que se aplicam. 

18 a 23 anos (    ) 

24 a 29 anos (    ) 

30 a 35 anos (    ) 

36 a 41 anos (    ) 

42 a 47 anos (    ) 

48 a 53 anos (    ) 

54 ou mais (    ) 

 

 

3 - Em qual instituição você trabalha? 

 

4 - Sua instituição pertence a qual região do país?* Marcar apenas uma oval. 

Centro-oeste (    ) 

Nordeste (    ) 

Norte (    ) 

Sudeste (    ) 

Sul (    ) 

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit          2/8 
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5 - Qual a sua formação (grau):* Marcar apenas uma oval. 

Bacharel (    ) 

Especialista (    ) 

Mestre (    ) 

Doutor (    ) 

Outra (    )   Se marcou Outra, qual(is) é(são)? 

6 - Você tem outra formação superior, além de Relações Públicas?* 

Marcar apenas uma oval. 

Não (    ) Sim (    ) 

Se respondeu ”sim” à pergunta anterior, qual sua outra formação? 

7 - Há quanto tempo - em anos – você trabalha na instituição em posse do cargo de 

Relações Públicas? (Considerando eventuais remoções ou redistribuição de uma 

instituição de ensino para outra)* 

8 - Você já residia no Estado onde trabalha ou mudou-se por conta da aprovação no 

concurso?* Marcar apenas uma oval. 

Já residia - moro e trabalho no meu Estado (    ) 

Não residia - mudei para cá para tomar posse do cargo (    ) 

Não residia - fui redistribuído (    ) 

Outra situação (    ) 

Se respondeu “Outra situação” acima, qual o seu caso? 

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit  3/8 
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9 - Quanto ao emprego - em relação à sua contratação actual no serviço público, 

escolha uma das alternativas:*  Marcar apenas uma oval. 

É o meu primeiro emprego (    ) 

Não é o meu primeiro emprego mas sempre trabalhei no serviço público. (    ) 

Não é o meu primeiro emprego, já trabalhei na iniciativa privada antes. (    ) 

Outra situação que não as anteriores (    ) 

Se respondeu “Outra situação” na questão anterior, explique: 

 

  

  

 

GRUPO II - Questões referentes à profissão ou ao cargo de Relações Públicas (RP): 

Responda às questões a seguir com o máximo de objectividade e de forma sucinta. Fique à vontade 

quanto à linguagem e ortografia. 

 

 

10 - Quanto à profissão - em relação à sua contratação para o cargo de RP, escolha uma 

alternativa:* 

Marcar apenas uma oval. 

 É o meu primeiro emprego como RP (    ) 

Já trabalhei como RP em empresa(s) privada(s) antes (    ) 

Já trabalhei como RP em ONG ou privativamente para um cliente (    ) 

Outra situação que não as anteriores (    ) 

Se respondeu “Outra situação” na questão anterior, explique: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit          4/8 
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11 - Há um DEPARTAMENTO de comunicação social na instituição onde você trabalha? 

Justifique a importância de haver (ou não) um:* 

12 - As actividades desempenhadas por você, enquanto RP, estão de acordo com o que 

foi previsto no Edital do concurso público para o cargo?* Marcar apenas uma oval. 

Não, as minhas actividades são incompatíveis com o que dizia o Edital (    ) 

Não, apenas poucas actividades que executo estavam previstas no Edital (    ) 

Sim, mas executo outras actividades que não estavam no Edital (    ) 

Sim, minhas actividades estão de acordo com o Edital (    ) 

13 - Você tem uma equipa de comunicação ou actua isoladamente na instituição? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sozinho (    ) 

Em equipa com outros servidores de Comunicação Social (    ) 

Em equipa mas localizado(a) em outra área que não é exactamente Comunicação Social (    ) 

Outro (    )  Se respondeu “outro” à questão anterior, explique: 

14 - Os demais servidores da instituição sabem a função ou razão de ter um profissional 

de Relações Públicas? O que você percebe a esse respeito?*  

15 - Você produz conteúdos para os media? Cite exemplos.*  

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit  5/8 
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 16 - Você gere as redes sociais da instituição? Fale um pouquinho a respeito:* 

 

 

17 - Como acontece a assessoria de imprensa na sua instituição (Ex.: é uma comissão 

permanente; é constituída apenas quando há necessidade; etc.)? Quando ocorre esta 

assessoria, você a integra?* 

 

 

18 - Para além das funções teóricas de RP, relativas ao relacionamento com públicos, 

você acrescentaria mais algum motivo para manter proximidade com os públicos da 

sua instituição?* 

 

 

19 - Quais são os públicos da sua instituição com os quais você interage, de acordo 

com as funções de RP?* 

 

 

20 - Ser RP de um órgão público, no seu ponto de vista e com base na sua experiência 

(mesmo que não tenha trabalhado em outra instituição), é diferente de ser RP em uma 

empresa privada? Por quê?* 

 

 

21 - De acordo com as actividades que você executa na instituição onde é lotado(a) e 

as atribuições do cargo de RP, você acha que seria possível outro profissional de 

comunicação exercer estas funções sem prejuízo para a instituição? Justifique:* 

 

 

 

22 - A sua participação na organização de eventos institucionais está de acordo com 

as prerrogativas de RP? Justifique:* 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit          6/8 
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23 - Como é sua actuação junto ao Ensino?* 

24 - Como é sua actuação junto à Pesquisa?* 

25 - Como é sua actuação junto à Extensão?* 

26 - Em relação ao público estudantil: você já participou de actividades em sala de aula 

[como convidado, não como organizador (palestrante, orientador, mediador, deu aula, 

etc)]?* 

Marcar apenas uma oval. 

Sim - uma vez (    ) 

Sim - algumas vezes (    ) 

Sim - frenquentemente (    ) 

Nunca (    ) 

Se marcou NUNCA acima, há interesse em participar ou há algum projecto de 

participação já planeado? 

Marcar apenas uma oval. 

Não (    ) 

Nunca pensei a respeito disso (    ) 

Sim, mas não dou importância a isso (    ) 

Sim, acho interessante (    ) 

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit  7/8 
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27 - Em relação à(s) comunidade(s) externa(s): há interesse do departamento de 

Comunicação Social em estudar a opinião pública relativa à sua instituição?*

 Marcar apenas uma oval. 

Sim (    ) Não (    ) Às vezes (    ) 

 

28 - Justifique sua resposta à questão anterior.* 

 

 

29 - Reflita sobre a seguinte questão: Por que formar opinião pública, já que a 

instituição já pertence ao Estado?* 

 

 

30 - No caso de sua instituição, como o(a) RP pode actuar junto à formação de opinião 

pública?* 

 

 

31 - Você acredita que sua presença na instituição, enquanto RP, faz diferença?* 

Marcar apenas uma oval. 

Não (    ) Muito pouco (    ) Pouco (    ) Faz consideravelmente (    ) 

Sim, faz muita diferença (    ) 

 

As próximas duas e últimas questões são um pouco parecidas, no entanto, uma refere-se aos cargos 

de comunicadores, assistentes e auxiliares que compõem um departamento; a outra, a um cargo 

específico. 

 

32 - Justifique a necessidade de PROFISSIONAIS de comunicação social em uma 

instituição pública de ensino:* 

 

 

33 - Um(a) servidor(a) RP em uma instituição pública de ensino. Para quê?* 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oUm8qN_htuqRQltYrCCttqwwlPTSPhEwOdZDBgGyhM0/edit          8/8 



APÊNDICE 2 – RESPOSTAS 

Respostas do inquérito e categorias que elaboramos: 
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Você concorda em responder esta pesquisa? Todos os respondentes: Resposta “SIM” (100) 

PARTE I - Perfil sociodemográfico 

QUESTÃO Nº 1 – Género 

Mulheres 77%  Homens 23% 

QUESTÃO Nº 2 – Faixa etária 

QUESTÃO Nº 3 – Em qual instituição você trabalha? 

Resp Instituição Resp Instituição 

1. Ifes Campus Aracruz 

2. UFG 

3. IFPR 

4. 

5. UFMA 

6. UFFS 
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7.  Universidade Federal do Pampa 

8.  Instituto Federal de Sergipe 

9.  Universidade Federal de Alagoas (Ufal) 

10.  UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  

11.  Universidade Federal do Pampa 

12.  IFB 

13.  Universidade Federal do Amazonas 

14.  Instituto Federal de Alagoas 

15.  UnB 

16.  Universidade Federal da Fronteira Sul 

17.  Universidade Federal do Paraná 

18.  IFTM 

19.  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Tocantins 

20.  Ufes 

21.  Ifes 

22.   

23.  UnB 

24.  Instituto Federal do Amapá 

25.  IFB 

26.  Instituto Federal de Goiás  

27.  Universidade Federal do Tocantins - UFT 

28.  IF Goiano 

29.  Instituto Federal Goiano 

30.  Universidade Federal de Roraima 

31.  IFTO 

32.  Ufpr 

33.  Universidade Federal de Minas Gerais 

34.  Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 

35.  Instituto Federal de Pernambuco - IFPE 

36.  IFPA 

37.  Universidade Federal da Fronteira Sul 

38.  IFPR 

39.  UFMG 

40.  IFMA 

41.  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Paraíba - IFPB 

42.  Instituto Federal Catarinense 

43.  Universidade Federal de Goiás 

44.  Universidade Federal de Itajubá 

45.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-

REI / MG 

46.  Instituto Federal do Paraná (IFPR) 

47.  Universidade Federal de Goiás 

48.  UFMG 

49.  UFMG 

50.  Universidade Federal de Goiás 

51.  IFPR. 

52.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

53.  
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri - UFVJM 

54.  UFRGS 

55.  UFRGS 

56.  UFABC 

57.  UFRGS 

58.  Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

59.  Universidade Federal de Santa Maria 

60.  Universidade Federal de Santa Maria 

61.  Instituto Federa do Espírito Santo 

62.  Instituto Federal do Pará 

63.  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 

AMAZÔNIA 

64.  UFRGS  

65.  
Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Palhoça 

Bilíngue 

66.  Instituto Federal de Goiás - Câmpus Goiânia 

67.  IFRJ 

68.  Universidade Federal do Pará - UFPA 

69.  IFFar Campus Santa Rosa 

70.  UFCSPA 

71.  Universidade Federal do Amazonas 

72.  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul 

73.  IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA 

74.  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso do Sul (IFMS) 

75.  Universidade Federal Fluminense 

76.  IFSULDEMINAS 

77.  UNIRIO 

78.  UFSM 

79.  IFMT 

80.  Universidade Federal do Tocantins  

81.  UFPI 

82.  Instituto Federal Farroupilha - Campus São Borja 

83.  IFMG - Instituto Federal Minas Gerais 

84.  Universidade Federal Fluminense 

85.  Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

86.  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA 

87.  UFPB 

88.  IF Sertão-PE 

89.   

90.  unirio 

91.  UNIRIO 

92.  Instituto Benjamin Constant 

93.  Instituto Federal Farroupilha 

94.  UNILA 

95.  Universidade Federal do Vale do São Francisco 

96.  Ufopa 

97.  Ifes 

98.  IFPB 

99.  UFRGS 

100.  Fundação Uniersidade Fedral de Rondônia 
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QUESTÃO Nº 4 – Sua instituição pertence a qual região do país? 

QUESTÃO Nº 5 – Qual a sua formação (grau): 
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QUESTÃO Nº 6 – Você tem outra formação superior, além de Relações Públicas? 

 

 

 

Categoria CURSOS: 

CURSO QDE  CURSO QDE 

Administração 1  Licenciatura em Geografia 1 

Ciências Sociais 1  Licenciatura em História 1 

Design de Moda 1  Licenciatura – Letras (02) 2 

Direito 1  Publicidade e Propaganda 1 

Gestão Turística 1  Secretariado Executivo Bílingue 1 

Jornalismo (10) 10  Não disse 2 

 

Total 23 

 

 

 

QUESTÃO Nº 7 – Há quanto tempo  - em anos - você trabalha na instituição em posse do cargo de 

Relações Públicas? (Considerando eventuais remoções ou redistribuição de uma instituição de ensino 

para outra) 

23

77

0
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90

Outra graduação

sim (23%) não (77%)
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Tempo de serviço Qtde % 

Menos de um ano 7 7 

1 ano 9 9 

2 anos 15 15 

3 anos 13 13 

4 anos 17 17 

5 anos 19 18 

6 anos 1 1 

7 anos 1 1 

8 anos 4 4 

9 anos 6 6 

10 anos 1 1 

11 anos 2 2 

14 anos 1 1 

18 anos 1 1 

24 anos 1 1 

30 anos 1 1 

34 anos 1 1 

100 100% 

QUESTÃO Nº 8 – Você já residia no Estado onde trabalha ou mudou-se por conta da aprovação no 

concurso? 

Se respondeu "Outra situação" acima, qual o seu caso? 

Respondente nº Resposta 

01 
Tinha residência no estado mas trabalhava fora dele, retornando apenas eventualmente nos finais de 

semana. Retornei de vez ao estado para posse. 
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05 
Meu concurso foi para o IFCE, então mudei para o Ceará. Depois voltei, redistribuído, para São 
Luís/MA (onde nasci) 

14 
Passei no IFCE, me mudei para Fortaleza/CE e lá morei por 2 anos. Pedi redistribuição para o IFAL 
há cerca de 3 anos, onde estou desde então. 

20 Meu pai já tinha casa de praia no local onde eu passei no concurso  

24 Meu marido tinha sido recentemente transferido para o estado quando abriu o concurso.  

27 
Em visita à pessoa da família que morava no Tocantins saiu edital do concurso, no qual fui aprovada 

e permaneci morando no Estado. 

41 
Residia na Paraíba mas me mudei para o Maranhão para assumir o concurso e retornei após processo 

de redistribuição. 

42 
Primeiramente me mudei para tomar posse em outro estado diferente do meu de origem, e depois fui 

redistribuída. 

44 
Sou de MG, mas fiz faculdade no PR, retornei para Minas pois não estava conseguindo emprego e 

acabei passando no concurso. 

71 
Não residia. Mudei para tomar posse em Manaus-AM e, depois de 6 meses, mudei para Brasília por 

meio da remoção.  

87 
Morava em João Pessoa e passei num concurso em Pernambuco, então fui morar lá. Depois consegui 

redistribuição para Paraíba e voltei para casa. 

96 Moro no mesmo Estado, mas mudei de município. 

100 Precisei mudar para o estado por outro motivo pessoal e passei no concurso 

 

 

QUESTÃO Nº 9 – Quanto ao emprego - em relação à sua contratação actual no serviço público, escolha 

uma das alternativas: 

 

 

 Se respondeu "Outra situação" na questão anterior, explique: 

 

Respondente nº Resposta 

16 Já havia trabalhado no setor público e também no privado 

23 Já trabalhei na iniciativa privada e no serviço público antes 

37 
Não é meu primeiro emprego, já trabalhei na iniciativa privada e no serviço público estadual e 

municipal 

48 já trabalhei em serviço público, empresa privada e autonomamente 

52 Não é meu primeiro trabalho, já trabalhei na iniciativa pública e privada antes. 

73 
NÃO É MEU PRIMEIRO EMPREGO. JÁ TRABALHEI NO SERVIÇO PÚBLICO E INICIATIVA 

PRIVADA 
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86 
NÃO É O MEU PRIMEIRO EMPREGO, JÁ TRABALHEI NO SERVIÇO PÚBLICO, E 
 TAMBÉM NA INICIATIVA PRIVADA. 

95 Não é o meu 1º emprego. Já trabalhei na iniciativa privada e no serviço público anteriormente 

GRUPO II - Questões referentes à profissão ou ao cargo de Relações Públicas (RP): 

Responda às questões a seguir com o máximo de objectividade e de forma sucinta. Fique à vontade 

quanto à linguagem e ortografia. 

QUESTÃO Nº 10 – Quanto à profissão - em relação à sua contratação para o cargo de RP, escolha uma 

alternativa: 

É o meu primeiro emprego como RP (43) 

Já trabalhei como RP em empresa(s) privada(s) antes (38) 

Já trabalhei como RP em ONG ou privativamente para um cliente (3) 

Outra situação que não as anteriores (16) 

Se respondeu "Outra situação" na questão anterior, explique: 

Respondente nº Resposta 

1 Já trabalhei na iniciativa privada e também na área pública. 

6 
Atuei como analista de marketing, porém entre as atribuições da vaga existiam várias 
atividades que se enquadram como de relações pública.  

15 Trabalhei como estagiária e freelancer em eventos 

23 Já trabalhei como RP em empresa pública antes 

25 Fui Assessor de Cerimonial na AGU durante 11 anos. 

27 Trabalhei em empresas privadas e ONGs. 
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35 

Exercia as atividades de Relações Públicas na iniciativa privada, onde ocupava o cargo de 
Gerente de Relacionamento, em instituição bancária. Em seguida, ocupei cargo no serviço 
público, desta vez, oficialmente como RP, numa empresa pública estadual, aqui 
Pernambuco mesmo, após aprovação em concurso público. 

36 
Já trabalhei como RP em outra instituição pública, na iniciativa privada em outras funções, 
mas não RP 

40 Já trabalhei como Rp em outros órgãos públicos 

50 Trabalhei em outra instituição pública como RP. 

67 Trabalhei como RP em instituições públicas ( estadual e federal) 

77 Empreendedor 

81 Já trabalhei como RP em empresa pública antes, como decente 

89 Já atuei como RP de forma autônoma. 

91 
Trabalhei como RP por 4 anos nos Correios e agora atuo como produtora cultural na 
UNIRIO.  

94 
Estagiei como RP por um ano e fui contratada no cargo de assistente em administração - 
com as atribuições de RP, pois ainda não estava formada (atuei formada por mais alguns 
meses com este cargo antes pedir demissão, total de 1 ano). 

 

QUESTÃO Nº 11 – Há um DEPARTAMENTO de comunicação social na instituição onde você 

trabalha? Justifique a importância de haver (ou não) um: 

 

 

 Respostas: 

RespondenteNº Resposta 

1.  
Sim, há a Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos, entretanto possui apenas um servidor, sendo 
insuficiente para o trabalho a ser desenvolvido. 

2.  Sim, Importante haver pois conseguem realizar um planejamento de RP 

3.  

A Comunicação social é estratégica para qualquer tipo de organização. Onde trabalho temos um setor, Diretoria de 

Comunicação, com 10 servidores lotados, porém a comunicação ainda é pouco vista e usada como estratégica, 
acaba-se mais "apagando incêndio" que pensando questões que possam colaborar com a imagem da instituição.  

4.  
Sim, há uma Diretoria de Comunicação Institucional, e seu papel é extremamente relevante na condução da política 
institucional como um todo e para toda a instituição. 

5.  
Sim. A Assessoria de Comunicação da UFMA é importante dentro da estrutura organizacional porque planeja e 
executa estratégias de comunicação, com vistas à divulgação das ações e decisões institucionais bem como à 

divulgação do conhecimento científico nela produzido.  

6.  

sim, e a importância é a de gerir a comunicação da instituição, principalmente se considerarmos que instituições 

públicas precisam tornar públicas uma série de informações. Também é necessária adequação da melhor forma de 

se trabalhar informações de acordo com os públicos aos quais se destinam as mensagens.  

Há um departamento de comunicação 
social?

Sim Não
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7.  Sim 

8.  
Há sim, o Departamento de Comunicação social e eventos, localizado na Reitoria e nos campi, há as Assessorias de 

comunicação social e eventos. Sou lotada há 13 anos, na assessoria do campus Aracaju. 

9.  

Sim, existe uma assessoria de comunicação. Acredito que seja importante para gerir os fluxos de comunicação, bem 

como para pensar na política de comunicação organizacional. Além disso, auxilia os demais setores na execução de 
atividades no dia a dia, atuando na mediação de conflitos e demais áreas. 

10.  Há. 

11.  Sim, há. É um setor estratégico da gestão, imprescindível para a comunicação institucional. 

12.  Sim. Toda a comunicação com o público interno e externo passa pela DICOM.  

13.  Sim. Fazemos Assessoria de Comunicação 

14.  
Sim, apesar de só ter eu de relações públicas, os demais são jornalistas. Fundamental o Departamento de 
Comunicação e Eventos pelo fato da comunicação ser estratégica e sistêmica numa instituição de ensino. 

15.  
Sim. É primordial um departamento de comunicação dentro de uma instituição tendo em vista a importância da 
comunicação pública e da comunicação com os públicos de interesse, principalmente quando refere-se a 

instituições de ensino superior públicas. 

16.  Há uma Diretoria de Comunicação 

17.  
Sim, a comunicação é fundamental para a Instituição é através deste departamento que muitas ações são realizadas 
e concretizadas de forma positiva. 

18.  
Sim. Exite a Diretoria de Comunicação que fica na Reitoria e dá suporte aos campi. Porém, eu trabalho sozinha no 
campus. A Diretoria tem uma equipe ais completa com outros profissionais da área de comunicação e dá um bom 

suporte aos campi.  

19.  

Há um departamento na Reitoria mas este é independente e não exerce poder nenhum sobre as outras unidades e 

Campus. Se funcionando perfeitamente, é preponderante para a criação e execução do planejamento estratégico de 

comunicação.  

20.  Não  

21.  Sim, para consolidar a comunicação como  estratégica 

22.  
Há uma Secretaria de Comunicação vinculada à Reitoria. Aqui no Campus assumo a Assessoria de Comunicação 
como única servidora, o que dificulta o planejamento e a implantação de ações de comunicação a contento, uma vez 

que as demandas são muitas.  

23.  
Sim, a Secretaria de Comunicação, um departamento extremamente necessário para comunicar à sociedade e à 

população o que se faz em uma universidade mantida com recursos públicos. 

24.  Sim.  

25.  
O setor de comunicação tem papel estratégico no tratamento da informação e da imagem do órgão. Os 
comunicólogos realizam mapeamento de oportunidade de mídia espontânea, bem como possibilidade de agregar 

valor a marca.  

26.  

Sim. Na reitoria do IFG há uma diretoria de comunicação social com vários profissionais da área, que atuam nas 

necessidades locais e nas necessidades dos câmpus, que também possuem um departamento de comunicação, 

porém conta com menos profissionais. O departamento é fundamental para a instituição, pois conseguimos, através 

das plataformas digitais e outros canais, dialogar com nossos alunos, servidores, comunidade, governo e etc.  

27.  
Na Reitoria, em Palmas, há a Diretoria de Comunicação onde trabalhei durante um ano e fui trabalhar depois no 

Câmpus de Porto Nacional, onde não há, para ficar mais próxima do familiar. 

28.  sim 

29.  SIM 

30.  
Sim. Importante ter departamento, pois a atividade de Relações Públicas dentro da comunicação institucional 

fortalece as metas e objetivos para os públicos. 

31.  
Sim. Há uma Diretoria de Comunicação e está diretamente liga à alta administração o que considero extremamente 

importante para dar respalda às decisões dos profissionais e facilitar a sua atuação dentro da instituição. 

32.  Sim 

33.  
Existe o Centro de Comunicação, importante setor de difusão de informações da universidade e responsável pela 
comunicação institucional 

34.  
Não, apenas uma coordenação. É importante que a Comunicação tenha status de diretoria ou departamento para que 
o gestor da área participe das instâncias de decisão da instituição, estando por dentro dos planejamentos, das 

iniciativas e das propostas da coalizão dominante. 

35.  Sim. Ascom (Assessoria de Comunicação Social) 

36.  Há a Assessoria de Comunicação vinculada ao Gabinete da Reitoria 

37.  
Há um departamento na reitoria e uma assessoria de comunicação em cada Campus. É importante esta estrutura 

para auxiliar as divulgações das atividades da Universidade como um todo e em seus campi.  

38.  

EXISTE A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, A QUAL POSSUI 3 RPS, 3 JORNALISTAS E 

PROFISSIONAIS DE DESIGN. A COMUNICAÇÃO É ESSENCIAL DENTRO DO IFPR, POIS ATUA EM 
DIVERSAS FRENTES DE MANEIRA INTERNA E TENDO RELAÇÃO COM O PÚBLICO EXTERNO. 

39.  Sim. 

40.  Sim 
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41.  
Há uma Diretoria de Comunicação e Marketing na Reitoria onde trabalho. Acho importante que exista desde que 
seja dada a importância devida as atividades de comunicação bem como que trabalho como setor sistêmico visto a 

quantidade de campi que temos dos quais muitos não tem profissionais de comunicação. 

42.  
Sim, trabalho na Reitoria com uma equipe de trabalho que possui profissionais com outras formações na área de 

comunicação, o que é muito importante pois nos possibilita ter uma visão ampla da comunicação. 

43.  

Acabei de criar um departamento no campus novo da universidade onde estou alocada. De qualquer forma, tenho 

um respaldo da Secretaria de Comunicação da universidade neste momento que o departamento que chefio aqui 

ainda é pequeno. Entendo que é muito importante ter um departamento de comunicação, principalmente para 

universidades que possuem vários campus para que o fluxo não fique restrito a somente uma unidade (como as 
secretarias maiores) e que a comunicação seja fortalecida em todos os pontos. 

44.  
Sim, temos a Secretaria de Comunicação. Entendo que a comunicação é estratégica para as instituições e precisa ter 
um departamento com profissionais da área que possam trabalhar focados em cada um dos públicos da instituição. 

45.  
Sim, há uma Assessoria de comunicação. É de extrema importância, pois toda espécie de negócio necessita da 
comunicação para se comunicar com seus públicos. 

46.  
Sim, temos uma Diretoria de Comunicação lotada na Reitoria do IFPR. O departamento de Comunicação é 
fundamental para a consolidação da marca IFPR.  

47.  
Sim. Há uma secretaria de comunicação e 02 veículos de comunicação ( rádio e TV). Todos são importantes pois 
propagam as ações da universidade e levar à conhecimento público o que é produzido nas áreas de pesquisa, cultura 

e extensão.  

48.  
Há um projeto de extensão do qual originou o Centro de Comunicação da UFMG, que hoje funciona como um 

"departamento de comunicação" para a universidade 

49.  
Sim.  A área de comunicação social é fundamental para divulgar as políticas e ações da instituição, cumprir a 

exigência de prestação de contas à sociedade e consolidar a imagem institucional.  

50.  

Sim. É necessário contar com uma estrutura para desenvolver o trabalho, incluindo, inclusive, outros profissionais 

de comunicação. A existência de um departamento contribui para a visibilidade da área de atuação dentro da 

instituição. 

51.  Não há. Essencial para o desenvolvimento, organização e planejamento das atividades do setor. 

52.  
Há a secretaria de comunicação social e nas unidades maiores há setores de comunicação. Acho fundamental ter o 

departamento de comunicação para ter um norte da comunicação como um todo da universidade. 

53.  

Sim. Existe uma Diretoria de Comunicação, porém vinculada à Reitoria, o que acaba por direcionar as ações de 

comunicação para as ações da Gestão. Na minha compreensão a Comunicação deveria trabalhar para o 

fortalecimento da comunicação institucional e não da gestão. 

54.  
Sim. Apesar de não ter um setor específico de Relações Públicas. Muito importante para trabalhar o conjunto da 

Comunicação. 

55.  Sim , há. Poder desenvolver políticas, estratégias e ações de comunicação de modo profissionalizado. 

56.  
Sim, há. É essencial a existência de um departamento que possa pensar, planejar e executar ações de comunicação 

estratégicas e dar suporte em gestões de crise de imagem. 

57.  

Sou lotada na Coordenadoria do Cerimonial do Gabinete do Reitor e também há a Secretaria de Comunicação. 

Ambas são ligadas ao Gabinete do Reitor e de extrema importância por trabalhar toda esta parte de comunicação e 

cerimonial na Universidade. 

58.  
a Comunicação na UFSM tem uma boa estrutura: na Reitoria existe a Coordenadoria de Comunicação Social e a 

Unidade de Comunicação Integrada e nos Centro de Ensino existem os Núcleos de Comunicação Institucional  

59.  

Na UFSM, existe a Coordenadoria de Comunicação com os veículos (TV, Rádios e Agência de Notícias); a 

Unidade de Comunicação Integrada (para planejamento de comunicação); a Assessoria de Comunicação do 

Gabinete do Reitor e os Núcleos de Divulgação Institucional nas Unidades de Ensino. Penso ser extramente 
importante para das transparência aos gastos públicos, envolver a comunidade acadêmica e popularizar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

60.  Muito importante, porque centraliza as diversas atividades da comunicação. 

61.  
Sim. É preciso ter um departamento que cuide da comunicação institucional para que tenhamos uma padronização 
da comunicação social 

62.  
No IFPA existe a Assessoria de Comunicação, localizada na Reitoria. No Campus Breves, onde trabalho, não existe 
um departamento, mas temos uma Comissão de Assessoria de Comunicação, que é formada ainda por outros 

servidores (professores e técnicos-administrativos) que apresentam interesse pela Comunicação Institucional. 

63.  
Sim. Aqui na UFRA a Assessoria de Comunicação reúne outros profissionais da área de comunicação o que facilita 

o processo de Comunicação Integrada voltada para o planejamento de ações para a instituição. 

64.  

Sim. Existe uma secretária de comunicação. É fundamental ter uma secretaria de comunicação integrada que 

permita produzir, além da divulgação das atividades da Universidade, uma comunicação institucional e 

comunicação pública. 

65.  

No meu câmpus não existe um setor, apenas eu como profissional da área de comunicação, a qual está vinculada à 

direção-geral do câmpus. Isso significa que a atividade sequer aparece no organograma da instituição. O setor só 

existe na Reitoria do Instituto. Acredito que ter um setor de comunicação constituído dá mais legitimidade às ações 
de comunicação, além de pressupor a atuação de mais profissionais.   

66.  
Sim, há uma coordenação de comunicação social. Porém, sou lotada dentro de uma coordenação de eventos, 

vinculada à Gerência de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. 

67.  
Sim. É fundamental para trabalhar a imagem externa do Instituto (que não é muito conhecido no Estado) e fomentar 

a comunicação interna também. 

68.  
Sim. A Assessoria de comunicação é importante, pois, informamos à comunidade acadêmica e à sociedade sobre os 

projetos e ações realizadas na Universidade, deste modo, compartilhamos o conhecimento produzido. 
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69. 
Existe, no organograma, a Assessoria de Comunicação. No entanto, o setor é composto apenas por mim e pouco 
equipado. A instituição vê a necessidade do trabalho de comunicação integrada, porém a Assessoria faz 

basicamente o trabalho de Assessoria de Imprensa. 

70. sim, não estou no departamento de comunicação social. 

71. Sim. É fundamental para o crescimento da instituição. 

72. 
Sim. Congrega profissionais de formações distintas, cuja importância é a de trabalhar em perspectiva integrada para 

a obtenção dos objetivos comunicacionais da instituição, com a respectiva divisão de tarefas. 

73. 
HÁ UMA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. TRABALHAMOS COM A COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA E É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A INSTITUIÇÃO. 

74. 
Sim. No IFMS temos a Assessoria de Comunicação Social (Ascom), órgão de apoio da reitoria que divulga as 

ações da instituição, dissemina informações de interesse público e é responsável pelo relacionamento com a 
imprensa. 

75. Divisão de Marketing Digital 

76. 
Sim, o departamento de comunicação desenvolve um planejamento que além de informar, motivar seus 

stakeholders a respeito da responsabilidade e qualidade da organização pode aumentar a visibilidade da instituição, 
aprimorar o relacionamento com eles e consolidar a reputação.  

77. Sim. Sem a Comunicação a humanidade jamais teria se desenvolvido. 

78. 

Sim, há uma Coordenadoria de Comunicação Social. Considero o setor muito importante visto que os veículos que 

pertencem à Coordenadoria têm autonomia na decisão de pautas e na produção de conteúdo. Não há 
comprometimento político com nenhuma gestão, que tem caráter passageiro. O compromisso é com a comunicação 

pública e com os interesses da sociedade. 

79. Existe a pouco tempo e ainda não é tão estruturado, não possui chefia e as funções não são bem definidas. 

80. 
Há sim. Há uma Superintendência de Comunicação e é ela quem cuida, gere, planeja e aplica ações voltadas para a 
comunicação institucional.  

81. 
Sim, há uma superintendência de Comunicação Social que realiza diversas atividades de Comunicação na 
instituição e é um trabalho com muita visibilidade 

82. 
Sim. Há uma Secretaria de Comunicação na Reitoria e Assessoria de Comunicação nos Campi. É importante haver 
estes departamentos de modo a situar a atividade de comunicação na estrutura organizacional e facilitar a 

autonomia dos profissionais no desempenho de suas funções 

83. 
Há uma diretoria de comunicação. O tamanho e a importância de cada setor de comunicação dependerá do 

entendimento que a gestão possui sobre o papel estratégico que ela desempenha. Até então, importantes processos 

de gestão já comprovaram o quanto a comunicação é estratégica e essencial. 

84. Sim, há uma Superintendência de Comunicação Social, com mesmo status de Pró-Reitoria. 

85. 
Trabalho lotada na Secretaria de Comunicação. Ter meu trabalho vinculado a esse departamento garante que a 

natureza comunicacional das relações públicas seja preservado e valorizado e também fortalece o caráter 

estratégico da função. 

86. 
Sim, a importância de uma equipe multiprofissionais da área de comunicação social, solidifica e transforma a 

instituição, proporcionando um ambiente organizacional mais integrado, auxiliando no sucesso dos projetos, 

programas metas a serem atingidas com vistas a maior aproximação do público tanto interno como externo.  

87. 

Não há um departamento de CS. A comunicação na Instituição se dá por meio de assessorias. De fato não há um 

departamento em funcionamento. É essencial estruturar a área de comunicação em setores que possam dividir e 
executar as atribuições da área. Facilita o trabalho e integra os processos. Há uma fragmentação em fluxos e 

atividades muito grande na instituição que trabalho por conta disso. 

88. Sim. 

89. 
Possui uma Diretoria de Comunicação. É de fundamental importância pois através deste setor podemos estabelecer 
diretrizes para toda a instituição e pelo regimento temos voz no processo decisório. 

90. Sim existe um, mas eu não trabalho nele. Estou lotada na pro reitoria de extensão e cultura. 

91. 
Sim, embora a minha lotação não seja nele. Acho super importante para a imagem da universidade, para criar 

pertencimento com seus públicos, para tornar públicas as ações que acontecem na universidade, além de seus 
muros.  

92. 

Na verdade, somos Coordenação de Comunicação e Marketing Institucional. O papel da comunicação nas 
instituições tem sido um grande desafio para conquista de espaço, dentro de uma instituição de ensino então é mais 

desafiador ainda porque poucas pessoas enxergam a importância da atividade. Instituir uma coordenação é um 

passo pequeno, mas nos dá uma certa visibilidade pela ligação que temos com o Gabinete. Um departamento de 

comunicação social propicia uma estrutura organizacional para que a comunicação na instituição consiga 
desempenhar ações mais consolidadas e uma identidade mais forte que buscamos conquistar todos os dias. 

93. 

Temos uma secretaria de comunicação na reitoria e assessorias (eussorias) em alguns campi. Os departamentos de 
comunicação são vitais para as organizações, visto que cuidam da imagem, da divulgação, estão em contato 

constante com a comunidade externa, também somos responsáveis por clarear vários processos dentro da 

organização 

94. 
Há uma secretaria. Isso permite um alinhamento das políticas de comunicação, otimização de pessoal e recurso, 

além de evitar desvio de função. 

95. Sim. É esse departamento que faz a assessoria de comunicação da instituição para o qual trabalho 

96. Sim. Sua importância está na divulgação científica. 
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97.  
Sim. A Assessoria de Comunicação Social do Ifes ocupa uma posição de orientação aos gestores, demais 
comunicadores além de ocupar espaços de gestão e decisão, levando os conhecimentos da área para discussões 

sobre o objetivo da instituição. 

98.  Há sim. A Ascom do IFPB. Mas nao trabalho com ela 

99.  
Núcleo de Comunicação recém criado. Muito importante para centralizar as questões de comunicação na Unidade 
Acadêmica 

100.  sim 

 

Totais: 

Categoria SIM 92 92% 

Categoria NÃO 8 8% 

Total 100 100% 

QUESTÃO Nº 12 - As actividades desempenhadas por você, enquanto RP, estão de acordo com o que 

foi previsto no Edital do concurso público para o cargo? 

 

Não, as minhas actividades são incompatíveis com o que dizia o Edital (0) 

Não, apenas poucas actividades que executo estavam previstas no Edital (9) 

Sim, mas executo outras actividades que não estavam no Edital (54) 

Sim, minhas actividades estão de acordo com o Edital (37) 
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Total de respostas
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QUESTÃO Nº 13 – Você tem uma equipa de comunicação ou actua isoladamente na instituição? 

 

 

 Se respondeu "outro" à questão anterior, explique: 

Respondente nº Resposta 

16 Em equipe, mas com um servidor de outra área. 

43 
Estou sozinha no campus onde estou alocada, mas tenho o respaldo da 
Secretaria de comunicação da universidade que tem uma ampla estrutura. 

44 
No setor somente eu sou concursada em vaga de comunicação. Um dos 
servidores é jornalista por formação, mas concursado como administrativo. Os 
outros dois servidores são administrativos mas fazem atividades da área. 

55 
Na unidade onde traballho, atuo sozinho, apesar de haver um setor específico de 
comunicação na universidade. Temos interface, mas ela é ocasional e parte da 
iniciativa dos servidores; não é algo institucionalizado. 

71 Atuo com o apoio da equipe, mas geograficamente distante e ligado a outro setor.  

74 
Eu faço parte da equipe do Gabinete da Reitoria e auxilio o reitor nos eventos 
institucionais e externos. 

81 Estou lotada no serviço de cerimonial  

87 Também tenho estagiários da área de comunicação. 

91 
Embora eu esteja lotada na Pró-reitoria de extensão e cultura, costumo me 
articular com outros setores para executar projetos que envolvam a universidade 
como um todo. 

98 Trabalho no gab do reitor 

100 Atualmente estou no cerimonial 

 

Trabalha só ou em equipe 

Sozinho 17 17% 

Em equipa com outros servidores de comunicação 59 59% 

Em equipa mas localizados em outra área que não é exatamente 

comunicação 
14 14% 

outro 10 10% 

Total 100 100% 
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QUESTÃO Nº 14 - Os demais servidores da instituição sabem a função ou razão de ter um profissional 

de Relações Públicas? O que você percebe a esse respeito? 

 

Repondente Apontamento Resposta 

1.  Em partes 

A maioria não tem conhecimento. O trabalho a ser desenvolvido, além de operacional, envolve a 

importância da criação de uma "cultura de comunicação", onde as pessoas habitualmente 

entenderão o que faz e a importância de um profissional na instituição, além de trabalharem em 
parceria. 

2.  Não sabem Ainda há uma confusão sobre o papel dos RPs na organização 

3.  Não sabem 
Não sabem. Os profissionais de RP da minha Instituição são pouco usados para a atividade de rp 

mesmo.  

4.  Em partes 

Os colegas da comunicação sim, tem ciência do que faz um profissional de RP e sua importância. 

Em relação aos outros setores da instituição, nem todos, mas acredito que consegui apresentar meu 
papel muito bem para todos com quem já trabalhei. 

5.  Sabem Sim, sabem. Os papeis são bem definidos.  

6.  Não sabem Não. Existe uma grande falta de conhecimento sobre a profissão e suas áreas de atuação. 

7.  Não sabem Ainda existe dúvida quanto às atividades 

8.  Em partes 

Percebo que os colegas que são do campo da Comunicação, especialmente na nossa área específica 

ou jornalismo sabem a razão. Mesmo assim, penso que relações públicas no Brasil se constitui num 

campo que está sempre em formação e, por isso, no sentido de compreensão e apropriação das 

atribuições de um relações públicas, ainda há questões que precisam ser elucidadas, como em 
qualquer campo. Quero também registrar que o concurso ao qual me submeti foi para o cargo de 

Comunicólogo (atual produtor cultural). Porém, é do conhecimento de nossa categoria que o 

concurso, aberto em 1993. pedia a formação em comunicação social. A prova se constituiu em duas 

etapas: prova teórica e, após a aprovação, prova prática. As questões foram direcionadas da prova 
teórica abrangia questões de língua portuguesa, jornalismo e relações públicas. 

9.  Em partes 
Acredito que apenas os servidores que têm formação em comunicação ou que mantêm estreita 
relação com comunicadores, dentro ou fora da instituição.  

10.  Não sabem Nao sabem. 

11.  Em partes 
Em parte sim, porém é mais associado a função de cerimonial por ser uma das tarefas de maior 

visibilidade em função das colações de grau.  

12.  Sabem Sim. Somos respeitados e valorizados na nossa área. 

13.  Sabem Sim. A função de Relações Pública, em geral, é bem distiguida 

14.  Em partes Não todos, pois resumem muito às funções de eventos (cerimonial, protocolo, organização, etc) 

15.  Sabem Sim. Somos profissionais de comunicação completos. 

16.  Não sabem 
Não sabem, inclusive a própria Reitoria não tem ideia do papel do Relações Públicas, atuamos 

como mais um dentro das assessorias de comunicação. 

17.  Em partes 
Sendo sincera na resposta, muitos ainda não valorizam o profissional de Relações Públicas. Sendo 

valorizados apenas quando precisam de seus serviços. 

18.  Em partes Eles percebem mais a função de um profissional de Comunicação do que um Relações Públicas 

19.  Em partes 

Os outros profissionais que passaram ficaram pouco tempo e só fizeram trabalho com público 

interno. Estão satisfeitos com o trabalho externo e nas redes sociais e não sabiam que planejamento 

também é atribuição do RP 

20.  Em partes Muitos não sabem  

21.  Sabem 
Demorou um pouco até saberem, é sempre um trabalho de construção da importância da 

comunicação 

22.  Em partes 

Desde que assumi o cargo procurei explicar a função de Relações Públicas, principalmente no que 

diz respeito às outras áreas da comunicação. Esse ano, em especial, coloquei um cartaz da porta da 

minha sala explicando a diferença entre objetivos de RP e Marketing, pois comecei a receber muitos 
pedidos para atuar com estratégias que extrapolam o papel do relacionamento - e vão mais para a 

atuação comercial. 
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23. Em partes Relativamente sim, há produtores culturais realizando trabalho de RP. 

24. Não sabem Não. Percebo que outros servidores relacionam o relações públicas apenas com eventos 

25. Não sabem 
Acredito que há associação estritamente com a organização de eventos e superficialmente na 

construção de redes de relacionamento.  

26. Não sabem Não sabem a função, imaginam que sou apenas mestre de cerimônias. 

27. Não sabem Não sabem  muito bem. 

28. Em partes mais ou menos 

29. Sabem sIM 

30. Não sabem Pouco entediamento sobre a importância do profissional nas instituições. 

31. Não sabem Não. Quase ninguém sabe o papel dos RPs 

32. Não sabem Não reconhecem a necessidade de um Relações públicas. 

33. Não sabem 

A maioria não sabe distinguir a função de Relações Públicas com a função de outros cargos de 

comunicação, como de jornalista, por exemplo. A ideia é "profissionais de comunicação podem 
fazer tudo em comunicação" 

34. Em partes 
Mais ou menos. A visão costuma ser superficial: relacionando a profissão exclusivamente a eventos 
e a envio de ofícios a autoridades; ou misturando-a com as outras profissões da área de 

Comunicação Social (notadamente jornalismo).  

35. Não sabem Há dúvida quanto a atuação da profissão. 

36. Sabem Sim, a equipe é bem diversificada 

37. Sabem 
Como fui o primeiro do setor no campus eles reconhecem muito essa atividade e sua importância. 

Antes, as atividades não tinham nenhuma visibilidade, hoje já sai na imprensa, site e facebook. 

38. Em partes 
ALGUMAS PESSOAS NÃO TEM ESSE CONHECIMENTO DO PAPEL DO RELAÇÕES 

PÚBLICAS. 

39. Não sabem Há pouco conhecimento sobre a função. 

40. Não sabem Não sabem bem o que faz o profissional de Relações Públicas 

41. Não sabem 
Não sabem. Infelizmente os gestores parecem não saber o que fazer com o profissional de Relações 

Públicas e nem mesmo a importância das nossas atividades para a Instituição.  

42. Sabem 

Sou a primeira profissional de Relações Públicas da instituição. Antes de ser redistribuida, ligavam 

o cargo de comunicação apenas a área de eventos. Após a minha chegada, a um ano e meio,

acredito que o papel do profissional de comunicação está sendo melhor entendido na sua totalidade.

43. Sabem 
Sim. Fui muito aguardada pela comunidade acadêmica e em pouco tempo eles já perceberam 

inúmeras mudanças que a presença de um RP trouxe ao local. 

44. Não sabem 
Não. A maioria entende comunicação apenas como fazer matéria, "aparecer em jornal e tv" ou 

apresentar o cerimonial de um evento. 

45. Não sabem 
A maioria não sabem a função ou razão de ter um Relações Públicas. A área é pouco explorada e 

difundida. 

46. Sabem 
Sim. Por ser uma instituição com 5 profissionais de Relações Públicas atuantes (3 no gabinete do 

reitor), a nossa função aqui é conhecida.  

47. Em partes Sabem a função, mas não compreendem bem o papel estratégico deste profissional. 

48. Em partes 

Eles sentem que precisão de um profissional de comunicação, não necessariamente de um 

profissional de RP. A área é vista em grande parte como a "responsável pela divulgação" pelos 

demais servidores e não há muita abertura para influenciar nas decisões estratégicas acerca dos 

projetos do órgão em que atuo. 

49. Não sabem 
O cargo de relações públicas é recente na instituição e não é devidamente compreendido por 

diversos servidores e setores.  

50. Em partes 

Sim, mas a visão é de que o profissional só realiza cerimonial e eventos ou de que pode fazer todas 

as atividades de comunicação das áreas de jornalismo, publicidade e designers. Não percebo que 
compreendem o escopo de nosso papel na comunicação. 

51. Em partes 

A maioria sabe. Mas ainda não existe total clareza sobre a função do profissional. Acredito que seja 

uma tendência em relação a própria valorização da profissão, do não reconhecimento, e da falta de 

contratação no mercado de trabalho, de forma geral. 
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52.  Em partes 
Algumas pessoas sim, conseguem entender nosso trabalho, especificamente relacionado às 

formaturas. 

53.  Em partes 

Mesmo tendo como diretora uma RP (porém o cargo é de Produtora Cultural), vejo que o 
entendimento dos profissionais do setor é de que RP só serve para eventos. Desconsideram todos os 

outras funções do cargo. Percebo que isso acontece porque ninguém quer ficar com os eventos, 

então sobra para o RP. Na minha opinião, os eventos são trabalho do produtor cultural e 

cerimonialista. 

54.  Em partes 

Alguns. Mas é bastante comum confundir com profissionais mais específicos. Já fui chamado de 

promoter, por exemplo. É comum, também, a confusão com a profissão de jornalista. Ou acreditar 
que o profissional de RP tem condições de criar qualquer material relativo à Comunicação. Desde 

reportagens até cartazes, banners, etc. 

55.  Em partes Alguns; creio que não é um conhecimento geral. Alguns comunicadores sabem. 

56.  Sabem Sim, sabem. Todas as formações são igualmente respeitadas e o trabalho é realizado em conjunto.  

57.  Sabem Sim, minha equipe é composta por profissionais de Relações Públicas 

58.  Sabem 
Sim, algumas confusões podem existir, mas em geral percebo um entendimento a respeito da 

profissão (mesmo que seja intuitivo)  

59.  Em partes 
Sabem a parte mais operacional da função, esquecendo-se a função de planejamento da 

comunicação. 

60.  Sabem acredito que reconhecem a importância das Relações Públicas 

61.  Em partes 
Em partes. A maioria sabe mas há uma parcela que não entende bem o motivo de ter um RP na 

instituição 

62.  Em partes 

Desde que cheguei à Instituição, os servidores vêm percebendo a importância da Comunicação 

Institucional. No entanto, como realizo atividades para além das Relações Públicas (produção 

jornalística, design gráfico, multimídia), a percepção que eles têm está mais relacionada a essas 

áreas do que à de RP, especificamente. 

63.  Em partes 

Durante mais de 50 anos a instituição não tinha o profissional de RP em seu quadro de servidores. 

Temos tido um trabalho de conscientização dos demais servidores e gestores no sentido de 
comunicar qual é o real papel do RP na universidade. 

64.  Sabem 

Em geral, sim. Percebo que nos últimos anos há uma crescente necessidade por Relações Públicas, 
principalmente, devido ao trabalho dos RPs que recém ingressaram na Universidade. Com isso, 

outros setores,  que não possuem RP, começam a perceber a necessidade desse profissional. De 

qualquer forma, ainda somos poucos profissionais dentro da Instituição, principalmente, em cargos 

de decisão. 

65.  Em partes Alguns sabem e outros não.  

66.  Em partes 

O servidores entendem o profissional de relações públicas muito ligado a cerimonial. Na verdade, 

acho que esse visão é de toda a rede, de uma forma geral. A própria demanda para o concurso por 

RP fosse para que houvesse um um servidor para fazer cerimonial. 

67.  Não sabem Poucos sabem a respeito. Muitos não sabem quais são as atividades de um relações públicas. 

68.  Não sabem Não sabem, estão aprendendo na prática o que é e pra quê serve. 

69.  Não sabem Percebo que a maioria vê o profissional de RP como alguém do marketing e propaganda apenas. 

70.  Em partes Sabem especialmente as atividades relacionadas ao cerimonial e protocolo. 

71.  Sabem 
Estão cada vez mais convencidos da importância do papel desempenhado pelo profissional de 

Relações Públicas na instituição.  

72.  Em partes 
Acredito que percebem a necessidade, mas não a complexidade da função enquanto política, 

conforme preconizado por Roberto Porto Simões. 

73.  Não sabem 

ACREDITO QUE BOA PARTE NÃO. MUITOS ME CONFUNDEM COMO JORNALISTA. 

OUTROS ME VEEM APENAS NA PARTE DOS EVENTOS (CERIMONIAL). MAS 
COMPREENDO QUE SEJA ATÉ MESMO UMA CULTURA DA REGIÃO (ESTADO), POIS 

HÁ POUQUÍSSIMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.  

74.  Não sabem Os servidores não sabem qual a função do RP na instituição, acham que é uma função. 

75.  Não sabem 

Acredito que os demais servidores, para além da Superintendência de Comunicação Social, não 
conhecem realmente as funções de um Relações Públicas. Como entro em contato com muitos 

servidores para fazer campanhas e divulgar ações e projetos específicos, sempre me apresento como 

profissional da área e a receptividade é ótima.  
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76. Não sabem 
Não. Ocorre uma grande desinformação sobre as atribuições de um relações Públicas. Percebo que 

há também um desinteresse pela profissão e também pela comunicação social como todo. 

77. Não sabem Muitos não sabem qual é a função. 

78. Sabem Sabem e reconhecem a importância do profissional de relações públicas. 

79. Não sabem 

A função não é clara para eles, isso até me prejudica um pouco, pois como nunca atuei como RP de 

fato, acabo fazendo de tudo um pouco e a minha função mesmo não é desempenhada. Aqui fica 

bem claro a dificuldade com jornalistas, eles acham que somente eles podem fazer assessoria de 
imprensa e etc. Fico bastante na minha, por ser nova na instituição e por não ter uma função bem 

definida.  

80. Não sabem 
Pouco se conhece do profissional de Relações Públicas. Ao meu ver, fica mais difícil o 

desenvolvimento do trabalho do Relações Públicas.  

81. Em partes Não tenho dados científicos, mas já ouvi de colegas não saberem i que faz um Relações Públicas 

82. Sabem 
Sim 
Tem uma noção muito ligada ao profissional atrelado somente a questão da divulgação 

institucional. Comunicação é sinônimo de divulgação.  

83. Não sabem 
Os demais servidores não possuem um conhecimento claro do que é e o que faz um profissional de 

Relações Públicas. É o que percebo. 

84. Não sabem 
O trabalho de relações públicas na UFF ainda é muito ligado à função de cerimonial, o que restringe 

muitas vezes a atuação. 

85. Em partes 

Sou a primeira RP da instituição e essa vaga foi pleiteada pelos colegas jornalistas que viam a 

necessidade de um profissional, principalmente para responder às questões de cerimonial e 

protocolo. E essa é a visão preponderante entre os colegas de todos os níveis hierárquicos e áreas 

profissionais.  

Percebo que o entendimento geral é de que relações públicas tem como função zelar pela imagem 

institucional através do cerimonial e protocolo, do acompanhamento de autoridades em eventos 

públicos e visitas e no gerenciamento de crises de imagem. Só isso. A parte de planejamento e 
posicionamento estratégico do discurso e da atuação da instituição e todas a necessidade de 

relacionamento com os públicos acabam não sendo vistas como algo próprio do profissional de 

relações públicas, que teria uma atuação bem mais operacional. 

Contudo, dentro da Secretaria de Comunicação a visão da atividade de relações públicas é bem mais 
ampla. Meus colegas jornalistas valorizam o olhar institucional e estratégico que a minha formação 

em relações públicas fornece e eu participo de forma direta do planejamento do setor. 

86. Não sabem 
Percebo que não há um entendimento ou conhecimento por parte dos servidores com relação ao 

profissional de R.P. 

87. Não sabem Não. Há pouco conhecimento acerca da profissão. 

88. Não sabem 
Que não há clareza da profissão e atribuições de relações públicas. Muitas vezes confundem com a 

função do jornalista. 

89. Em partes As colegas sabem a importância, mas não sabem direito. 

90. Não sabem 
Acho que a profissão é pouco conhecida na universidade. Ainda mais que aqui não há curso de 

comunicação social. 

91. Não sabem 

Acredito que não. Parece que as pessoas se apegam mais a função que a se realiza do que 

propriamente o nome RP. Então, às vezes me referenciam em relação às ações práticas, por 
exemplo "fazer vídeos institucionais", do que com a função de RP que seria neste caso, por 

exemplo, estreitar relacionamento com públicos de interesse. Isto é, conhecem certas vezes a parte 

operacional e não a estratégica.  

92. Não sabem 
Não sabem. Por eu ser a primeira RP da instituições, a maioria dos servidores me chamam muitas 

vezes de jornalista. Consigo perceber que a comunicação é claramente vista como jornalismo. 

93. Em partes 
Alguns sabem, mas poucos. A maioria entende como a pessoa dos eventos, que apresenta, que 

solicita o café... 

94. Em partes 
há conhecimento limitado em relação às diversas atribuições do RP.  Se houvesse mais 

conhecimento, poderia ser melhor aproveitados em áreas mais estratégicas. 

95. Sabem 
sim. eles reconhecem e valorizam o profissional de RP 

96. Não sabem 
Ninguém sabe a função do profissional de Relações Públicas. 
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97.  Sabem 

Sim, mas é preciso apresentar as atividades a todo momento para não ser totalmente envolvido em 

atividades de organização de eventos. 

98.  Não sabem Não 

99.  Em partes 
Alguns servidores sabem e ficaram satisfeitos ao saberem que a Unidade teria um Núcleo de 

Comunicação. Outros são indiferentes e veem as atividades mais como divulgador de atividades. 

100.  Em partes A maioria dos servidores desconhecem a função do RP 

Sabem 21 = 21%  Não sabem 41 = 40%  Em partes 38 = 39% 

 

 

QUESTÃO Nº 15 – Você produz conteúdos para os media? Cite exemplos. 

 

Respondente nº S/N Resposta 

1 Sim 
Sim, se a pergunta se relacionar à assessoria de imprensa para os meios de 

comunicação. 

2 Sim Sim, Mídias digitais  

3 Sim 
Sim, produção de matéria para site institucional, produção de vídeo para Youtube e 

produção de material para Facebook.  

4 Eventualmente 
Eu apoio quando necessário, mas a produção de conteúdo é quase exclusiva dos 
profissionais de jornalismo. 

5 Sim Sim. Trabalhamos com as redes sociais, por exemplo. 

6 Sim 

Sim, basicamente todas as campanhas de ingresso na universidade, datas 

importantes...Eu participo diretamente da criação dos textos e elaboração do conceito, 

referência e outros profissionais fazem a elaboração das artes. 

7 Não Não 

8 Sim 

Sim. Dentro das atribuições do cargo está previsto a produção de informações 

institucionais. Assim, desde meu ingresso no cargo de Comunicólogo, atual produtor 
cultural, produzo matérias para a imprensa, quando necessário e matérias para o site. 

9 Sim Sim. Matérias para o público interno e conteúdo para redes sociais. 

10 Não Não 

11 Eventualmente 
Parcialmente, somente de temas muito restrito a área.  Temos uma equipe 
multidisciplinar composta por jornalistas, publicitários, programadores visuais, que 

produzem o conteúdo.  

12 Não Não. Apenas contribuo com os jornalistas e assessora de imprensa (RP) 

13 Sim Sim. Conteúdo para as mídias sociais e sugestão de pauta 

14 Não Não, o programador visual (ou algum jornalista com aptidão) quem produz; 

15 Não Não. 

21 41 38
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Os demais servidores sabem da razão 
de ter um RP na instituição?

Sabem 21% Não sabem 41% Em partes (38%)
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16 Sim Sim, artes para facebook, cartazes, banners, folders... 

17 Não Não 

18 Sim Sim. Notícias para o site e Material para o Facebook 

19 Sim 
Sim. Matérias para portal e site como cobertura de eventos e atividades relacionadas ao 

Campus 

20 Sim Site, Facebook, release 

21 Sim Sim, site e mídias sociais 

22 Sim 
Sim, para todos os canais que temos disponíveis: site, facebook, instagran e releases 
para veículos. 

23 Sim Sim, embora subsidiariamente. Outra colega é a responsável atualmente. 

24 Não Não 

25 Não Não. 

26 Não Não produzo, aqui somente os jornalistas e redatores produzem textos para os media. 

27 Sim 

Envio releases para a Diretoria de Comunicação em Palmas, com a finalidade de 

publicação no site institucional da UFT. Faço registro fotográfico e administro o 

Facebook do Câmpus, onde publico vários assuntos de comunicação para os públicos 

do Câmpus. Publicação para as Rádios da região. 

28 Sim sim, blog do reitor, e-mail institucional 

29 Sim 

Sim. Faço todas as atividades de assessoria de imprensa, como entrar em contato com a 

imprensa, dar entrevista em rádio, publicação em redes sociais, atualização da página 

institucional, entre outros.  

30 Sim Cartilhas, folders, entrevistas e reportagens institucionais. 

31 Sim Sim. Principalmente as publicações em redes sociais 

32 Não Não 

33 Sim Sim, para a página do Facebook da unidade onde atuo 

34 Sim 
Sim, mas em virtude de também ser jornalista, ter conhecimentos em design gráfico e 

ter uma equipe reduzida. 

35 Sim Matérias jornalísticas, banners, folhetos, postagens em redes sociais etc. 

36 Sim Social media, informativos internos digitais 

37 Sim Site e Facebook diretamente e Instagram pela reitoria. 

38 Sim 
SIM. PRODUTOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE 

DO IFPR ETC. 

39 Não Não 

40 Sim Sim 

41 Sim 
Auxilio na elaboração das campanhas para ingressos de alunos por meio dos nossos 

Processos Seletivos 

42 Sim 
Sim. Para vários meios, mas atualmente principalmente para as midias sociais e 

documentos institucionais. 

43 Sim Releases para imprensa e matérias para o site. 

44 Sim 
Apenas para as redes sociais. As notícias são produzidas pelo servidor com formação 

em jornalismo. 

45 Não Não, apenas colaboro com alguns conteúdos. 

46 Sim Produzo releases como sugestões de pauta para a imprensa. 

47 Sim Sim, produzo conteúdos para redes sociais e site institucional. 

48 Sim 
Sim, todos os tipos de material impressos, banners e peças de divulgação eletrônicas, 

para redes sociais, site e e-mail. 

49 Sim 
Sim. Peças de divulgação para sites, redes sociais,  e-mail marketing, cartazes e 

folderes. 

50 Sim Não. 

51 Sim Sim. Para as redes sociais, em geral. 
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52 Não não 

53  Eventualmente 

Apenas quando é necessário substituir a servidora responsável pelas publicações para o 

portal (geralmente nas férias). Mas apenas para publicações simples. As mais 

elaboradas são feitas pela jornalista ou diretora. 

54 Sim Matérias para site, posts para redes sociais, entrevistas para rádios e jornais. 

55 Sim Sim. Site, redes sociais. 

56 Sim sim, para redes sociais, internet, news, comunicados oficiais, etc. 

57 Não Não 

58 Sim Sim, textos jornalísticos produzidos por bolsista de jornalismo sob minha gerência  

59 Sim Sim, eventualmente produzo notícias para o site e materiais para as mídias sociais. 

60 Sim facebook, Instagran 

61 Sim Sim: releases, basicamente. 

62 Sim 
Sim. Produzo conteúdos para o Site, Mídias Sociais, E-mail e Off-lines (quadro de 

aviso). 

63 Sim 
Sim, às vezes produzo matérias para o site da universidade e também produção de 
material audio-visual (VTs institucionais). 

64 Sim 

Sim. Produzidos materiais para as mídias da Universidade e, a depender da pauta, 

encaminhamos para os grandes veículos de mídia de Porto Alegre e região. Além disso, 
na Universidade, trabalhamos com diversas parcerias com a UFRGS Tv e com o Jornal 

da UFRGS, de modo que consigamos produzir materiais audiovisuais e impressos 

diversos. 

65 Sim 
Sim, para o site, para as mídias sociais, para os materiais gráficos, para os vídeos 
institucionais.  

66 Não Não, a produção de conteúdos está com a comunicação social. 

67 Não Não 

68 Não Não 

69 Sim Sim, artigos para revista mensal, material de divulgação para redes sociais e etc. 

70 Não não 

71 Eventualmente 
Atuo diretamente no relacionamento institucional da organização, mas, eventualmente, 
escrevo matérias para o site da instituição.  

72 Sim Sim. Posts para Facebook, comunicados internos. 

73 Sim 

ATUO NA PARTE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ PUBLICADAS NO 
PORTAL INSTITUCIONAL E EVENTOS  E COBERTURA AUDIOVISUAL DA 

INSTITUIÇÃO. EVENTO CONPEX - CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO DO IFRO - FOTOS E VÍDEOS CURTOS SOBRE EXPERIÊNCIAS 

EXITOSAS DOS ALUNOS PARA FACEBOOK E STORIES DO INSTAGRAM.  

74 Não 
Não. Pois não trabalho na Ascom e sim no Gabinete da Reitoria auxiliando o Reitor em 

eventos institucionais e externos. 

75 Sim 
Sim. Mídias Sociais(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) e informativo eletrônico 
interno (Comunica UFF).  

76 Sim Sim, para website, facebook e instagram 

77 Sim Redes sociais e sites. 

78 Sim Sim, conteúdos para redes sociais para o veículo do qual faço parte no momento. 

79 Não Não 

80 Não Já produzi. Hoje não Mas. 

81 Não Não. Trabalho no planejamento e execução de eventos, principalmente colações de grau 

82 Sim 

Sim. Produzo uma newsletter semanal com as notícias da semana e também encaminho 

releases para notícias para os veículos de comunicação impresso, sites e televisão 

quando necessário. 

83 Sim Sim. Através de vídeo institucional. 
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84 Sim 

Neste momento estou afastada da instituição para o doutorado, mas antes de me afastar 

eu trabalhava em conjunto com uma estagiária na produção de conteúdo para uma 

fanpage do Facebook. 

85 Sim 

Na dinâmica atual, minha maior colaboração é com a produção de roteiros de vídeos 

institucionais que são veiculados nas mídias sociais. Também colaboro ativamente na 

redação de campanhas institucionais. Por ocupar o cargo de coordenadora do setor, 
muitas vezes, reviso e sugiro mudanças nas matérias jornalísticas. 

86 Não  Não 

87 Sim Sim 

88 Sim Release e ações de aproximação com a imprensa. 

89 Sim Sim. Mural eletrônico, e-mail, site e redes sociais. 

90 Sim Produzo video para o youtube e publicações para o facebook. 

91 Sim Vídeos 

92 Não Não 

93 Não 
Atualmente não, pois trabalho em equipe e temos jornalistas e programadores visuais, 
que são mais responsáveis por essa área. Mas quando estava no campus, era apenas eu e 

produzia 

94 Não 
Não. Como estou no cerimonial do gabinete, passo a informação para a SECOM 

elaborar e postar. 

95 Sim Sim. Publicações no portal, postagens em redes sociais, boletim de notícias 

96 Sim Mídias sociais. 

97 Não Não. Os conteúdos são produzidos pelo Publicitário do setor. 

98 Não Não 

99 Eventualmente 
Eventualmente escrevo conteúdos para o site e redes sociais. Porém, devido a exercer as 

atividades sozinha a maior parte das notícias são compartilhamentos de outras páginas. 

100 Sim 
Quando estava na assessoria de comunicação enviava sobre eventos, obras da 

instituição. 

65

30

5

Produz conteúdos para os media

Sim Não Eventualmente
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Que conteúdos produz para os media: 

Respon-

dente nº 
S/N Resposta Categoria 

1 Sim 
Sim, se a pergunta se relacionar à assessoria de imprensa para os 

meios de comunicação. 
Assessoria de imprensa 

2 Sim Sim, Mídias digitais  Médias digitais 

3 Sim 
Sim, produção de matéria para site institucional, produção de 

vídeo para Youtube e produção de material para Facebook.  

Máterias p site e conteúdo p redes 

sociais 

4 Eventualmente 
Eu apoio quando necessário, mas a produção de conteúdo é quase 

exclusiva dos profissionais de jornalismo. 
Não especificado 

5 Sim Sim. Trabalhamos com as redes sociais, por exemplo. Conteúdo p redes sociais 

6 Sim 

Sim, basicamente todas as campanhas de ingresso na 

universidade, datas importantes...Eu participo diretamente da 

criação dos textos e elaboração do conceito, referência e outros 

profissionais fazem a elaboração das artes. 

Produção de textos publicitários 

7 Não Não   

8 Sim 

Sim. Dentro das atribuições do cargo está previsto a produção de 

informações institucionais. Assim, desde meu ingresso no cargo 

de Comunicólogo, atual produtor cultural, produzo matérias para 

a imprensa, quando necessário e matérias para o site. 

Matérias para imprensa e site 

9 Sim 
Sim. Matérias para o público interno e conteúdo para redes 

sociais. 

Máterias p site e conteúdo p redes 

sociais 

10 Não Não   

11 Eventualmente 

Parcialmente, somente de temas muito restrito a área.  Temos uma 

equipe multidisciplinar composta por jornalistas, publicitários, 

programadores visuais, que produzem o conteúdo.  

Não especificado 

12 Não 
Não. Apenas contribuo com os jornalistas e assessora de imprensa 

(RP) 
  

13 Sim Sim. Conteúdo para as mídias sociais e sugestão de pauta Conteúdo p redes sociais 

14 Não 
Não, o programador visual (ou algum jornalista com aptidão) 

quem produz; 
  

15 Não Não.   

16 Sim Sim, artes para facebook, cartazes, banners, folders... 
Conteúdo p redes sociais e peças 

gráficas 

17 Não Não   

18   Sim Sim. Notícias para o site e Material para o Facebook 
Máterias p site e conteúdo p redes 

sociais 

19 Sim 
Sim. Matérias para portal e site como cobertura de eventos e 

atividades relacionadas ao Campus 
Máterias p site 

20  Sim Site, Facebook, release Conteúdo p redes sociais 

21 Sim Sim, site e mídias sociais 
Máterias p site e conteúdo p redes 

sociais 

22 Sim 
Sim, para todos os canais que temos disponíveis: site, facebook, 

instagran e releases para veículos. 

Máterias p imprensa, site e conteúdo p 

redes sociais 

23 Sim 
Sim, embora subsidiariamente. Outra colega é a responsável 

atualmente. 
Não especificado 

24 Não Não   

25 Não Não.   

26 Não 
Não produzo, aqui somente os jornalistas e redatores produzem 

textos para os media.  
  

27 Sim 

Envio releases para a Diretoria de Comunicação em Palmas, com 

a finalidade de publicação no site institucional da UFT. Faço 

registro fotográfico e administro o Facebook do Câmpus, onde 

publico vários assuntos de comunicação para os públicos do 

Câmpus. Publicação para as Rádios da região. 

Máterias p rádio, site e conteúdo p 

redes sociais 

28 Sim sim, blog do reitor, e-mail institucional blog do reitor, e-mail institucional 

29 Sim 

Sim. Faço todas as atividades de assessoria de imprensa, como 

entrar em contato com a imprensa, dar entrevista em rádio, 

publicação em redes sociais, atualização da página institucional, 

entre outros.  

Assessoria de imprensa, matérias p site 

e conteúdo p redes sociais 

30 Sim Cartilhas, folders, entrevistas e reportagens institucionais.  Peças gráficas e assessoria de imprensa 

31 Sim Sim. Principalmente as publicações em redes sociais Conteúdo p redes sociais 

32 Não Não   

33 Sim Sim, para a página do Facebook da unidade onde atuo Conteúdo p redes sociais 
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34 Sim 
Sim, mas em virtude de também ser jornalista, ter conhecimentos 

em design gráfico e ter uma equipe reduzida. 

Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

35 Sim 
Matérias jornalísticas, banners, folhetos, postagens em redes 

sociais etc. 
Não especificado 

36 Sim Social media, informativos internos digitais 
Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

37 Sim Site e Facebook diretamente e Instagram pela reitoria. 
Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

38 Sim 
SIM. PRODUTOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO, 

ATUALIZAÇÃO DO SITE DO IFPR ETC. 

Matérias p site e conteúdo p com. 

Interna 

39 Não Não 

40 Sim Sim Não especificado 

41 Sim 
Auxilio na elaboração das campanhas para ingressos de alunos 

por meio dos nossos Processos Seletivos 
Campanha p processos seletivos 

42 Sim 
Sim. Para vários meios, mas atualmente principalmente para as 

midias sociais e documentos institucionais. 
Com. interna e conteúdo p redes sociais 

43 Sim Releases para imprensa e matérias para o site. 
Releases para imprensa e matérias para 

o site

44 Sim 
Apenas para as redes sociais. As notícias são produzidas pelo 

servidor com formação em jornalismo. 
Conteúdo p redes sociais 

45 Não Não, apenas colaboro com alguns conteúdos. 

46 Sim Produzo releases como sugestões de pauta para a imprensa. Releases para imprensa 

47 Sim Sim, produzo conteúdos para redes sociais e site institucional. 
Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

48 Sim 
Sim, todos os tipos de material impressos, banners e peças de 

divulgação eletrônicas, para redes sociais, site e e-mail. 

Material gráfico e conteúdo p redes 

sociais 

49 Sim 
Sim. Peças de divulgação para sites, redes sociais,  e-mail 

marketing, cartazes e folderes. 

Material gráfico, matérias p site e 

conteúdo p redes sociais 

50 Sim Não. 

51 Sim Sim. Para as redes sociais, em geral. Conteúdo p redes sociais 

52 Não não 

53 Eventualmente 

Apenas quando é necessário substituir a servidora responsável 

pelas publicações para o portal (geralmente nas férias). Mas 

apenas para publicações simples. As mais elaboradas são feitas 

pela jornalista ou diretora. 

Matérias para imprensa 

54 Sim 
Matérias para site, posts para redes sociais, entrevistas para rádios 

e jornais. 

Assessoria de imprensa, matérias p site 

e conteúdo p redes sociais 

55 Sim Sim. Site, redes sociais. Conteúdo p redes sociais 

56 Sim sim, para redes sociais, internet, news, comunicados oficiais, etc. Com. interna e conteúdo p redes sociais 

57 Não Não 

58 Sim 
Sim, textos jornalísticos produzidos por bolsista de jornalismo sob 

minha gerência  
Supervisão de textos jornalísticos 

59 Sim 
Sim, eventualmente produzo notícias para o site e materiais para 

as mídias sociais. 

Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

60 Sim facebook, Instagran Conteúdo p redes sociais 

61 Sim Sim: releases, basicamente. Releases 

62 Sim 
Sim. Produzo conteúdos para o Site, Mídias Sociais, E-mail e Off-

lines (quadro de aviso). 

Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

63 Sim 
Sim, às vezes produzo matérias para o site da universidade e 

também produção de material audio-visual (VTs institucionais). 
Matérias p site e VTs institucionais 

64 Sim 

Sim. Produzidos materiais para as mídias da Universidade e, a 

depender da pauta, encaminhamos para os grandes veículos de 

mídia de Porto Alegre e região. Além disso, na Universidade, 

trabalhamos com diversas parcerias com a UFRGS Tv e com o 

Jornal da UFRGS, de modo que consigamos produzir materiais 

audiovisuais e impressos diversos. 

Assessoria de imprensa 

65 Sim 
Sim, para o site, para as mídias sociais, para os materiais gráficos, 

para os vídeos institucionais.  

Peças gráficas, vídeos institucionais, 

matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

66 Não Não, a produção de conteúdos está com a comunicação social. 

67 Não Não 

68 Não Não 

69 Sim 
Sim, artigos para revista mensal, material de divulgação para 

redes sociais e etc. 

Artigos para revista e conteúdo p redes 

sociais 

70 Não não 
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71 Eventualmente 
Atuo diretamente no relacionamento institucional da organização, 

mas, eventualmente, escrevo matérias para o site da instituição.  
Matérias p site 

72 Sim Sim. Posts para Facebook, comunicados internos. Com. interna e conteúdo p redes sociais 

73 Sim 

ATUO NA PARTE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ 
PUBLICADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL E EVENTOS  

E COBERTURA AUDIOVISUAL DA INSTITUIÇÃO. 

EVENTO CONPEX - CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSÃO DO IFRO - FOTOS E VÍDEOS CURTOS 

SOBRE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS ALUNOS PARA 

FACEBOOK E STORIES DO INSTAGRAM.  

Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

74 Não 
Não. Pois não trabalho na Ascom e sim no Gabinete da Reitoria 

auxiliando o Reitor em eventos institucionais e externos. 
  

75 Sim 
Sim. Mídias Sociais(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) e 

informativo eletrônico interno (Comunica UFF).  
Com. interna e conteúdo p redes sociais 

76 Sim Sim, para website, facebook e instagram Conteúdo p redes sociais 

77 Sim Redes sociais e sites. 
Matérias p site e conteúdo p redes 

sociais 

78 Sim 
Sim, conteúdos para redes sociais para o veículo do qual faço 

parte no momento. 
Conteúdo p redes sociais 

79 Não Não   

80 Não Já produzi. Hoje não Mas.   

81 Não 
Não. Trabalho no planejamento e execução de eventos, 

principalmente colações de grau 
  

82 Sim 

Sim. Produzo uma newsletter semanal com as notícias da semana 

e também encaminho releases para notícias para os veículos de 

comunicação impresso, sites e televisão quando necessário. 

Newsletter e release 

83 Sim Sim. Através de vídeo institucional. Video institucional 

84 Sim 

Neste momento estou afastada da instituição para o doutorado, 

mas antes de me afastar eu trabalhava em conjunto com uma 

estagiária na produção de conteúdo para uma fanpage do 

Facebook. 

Conteúdo p redes sociais 

85 Sim 

Na dinâmica atual, minha maior colaboração é com a produção de 

roteiros de vídeos institucionais que são veiculados nas mídias 

sociais. Também colaboro ativamente na redação de campanhas 

institucionais. Por ocupar o cargo de coordenadora do setor, 

muitas vezes, reviso e sugiro mudanças nas matérias jornalísticas. 

Matérias para imprensa, comunicação 

institucional e conteúdo p redes sociais 

86 Não  Não   

87 Sim Sim   

88 Sim Release e ações de aproximação com a imprensa. Release e assessoria de imprensa 

89 Sim Sim. Mural eletrônico, e-mail, site e redes sociais. Com.interna e conteúdo p redes sociais 

90 Sim Produzo video para o youtube e publicações para o facebook. Conteúdo p redes sociais 

91 Sim Vídeos Vídeos 

92 Não Não   

93 Não 

Atualmente não, pois trabalho em equipe e temos jornalistas e 

programadores visuais, que são mais responsáveis por essa área. 

Mas quando estava no campus, era apenas eu e produzia 

  

94 Não 
Não. Como estou no cerimonial do gabinete, passo a informação 

para a SECOM elaborar e postar. 
  

95 Sim 
Sim. Publicações no portal, postagens em redes sociais, boletim 

de notícias 

Matérias p site / Conteúdo p redes 

sociais / Boletim de notícias 

96 Sim Mídias sociais. Conteúdo p redes sociais 

97 Não Não. Os conteúdos são produzidos pelo Publicitário do setor.   

98 Não Não   

99 Eventualmente 

Eventualmente escrevo conteúdos para o site e redes sociais. 

Porém, devido a exercer as atividades sozinha a maior parte das 

notícias são compartilhamentos de outras páginas. 

Conteúdos para o site e redes sociais 

100 Sim 
Quando estava na assessoria de comunicação enviava sobre 

eventos, obras da instituição. 
 Não especificado 
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QUESTÃO Nº 16 – Você gere as redes sociais da instituição? Fale um pouquinho a respeito: 

Respondente nº Resposta 

1. 

Sim, para as redes sociais do campus, como Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp. As 

mensagens são analisadas e desenvolvidos layouts e adaptadas as mensagens para cada canal, na 
medida do possível. Estou a implantar um cronograma de postagens nas redes sociais. 

2. Possuo um site 

3. Sim, somente as da Reitoria. É uma forma de avaliar a imagem e conversar com diversos públicos. 

4. 
Não sou a principal responsável, fica a cargo da coordenadoria de jornalismo, porém participo das ações 

de planejamento e elaboração de campanhas para essas mídias. 

5. 
Sim, o Núcleo de Relações Públicas planeja, executa e monitora as postagens feitas nas redes sociais da 

UFMA. 

6. Não faço a gestão em si, mas participo da elaboração dos conteúdos. 

7. Sim, Facebook e página institucional 

8. 

Desde que foram criadas as redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, dou minha contribuição na 

geração de textos e inserção de imagens em nossas divulgações institucionais. Dentro das minhas 

atribuições, ajudo na alimentação das redes sociais do campus Aracaju, com ênfase no Facebook e 
Twitter.  Penso que as mídias (redes sociais) possuem um poder de aproximação entre nossos diversos 

públicos e a instituição e, procuro me apropriar do uso e tratamento das mesmas como uma ação 

pedagógica da comunicação.  A criação dessas redes foi da colega jornalista que ingressou no mesmo 

concurso que eu. Era uma vaga para jornalista e outra para o cargo de comunicólogo, para o qual fui 
aprovada em primeiro lugar. 

9. Não diretamente. Mas auxilio na produção de conteúdo e participo das reuniões de pauta para redes. 

10. Não 

11. Somente colaboro quando há evento. Nos demais momentos são colegas da equipe os responsáveis. 

12. Eu não. Uma jornalista é encarreda por este trabalho. 

13. Sim. Atendemos e interagimos com os públicos, além de produção do conteúdo exclusivo para as redes 

14. Não, os jornalistas que fazem a gestão das redes sociais. 

15. Não. 

16. As redes sociais são geridas por toda a equipe, contribuímos com conteúdo. 

17. Não, é outra Relações Públicas 

18. O campus tem apenas Facebook que é gerido por mim. 

19. 
Sim. Abasteço Instagram e Facebook. Usamos uma linguagem informal com jargões, memes e 

brincadeiras da internet para atrair os estudantes. No início tínhamos menos de 100 seguidores e hoje já 

são quase 1000. O trabalho tem sido bastante elogiado. 

20. Sim. Facebook 

21. sim, atuo com facebook e instagram 

22. 
Sim, cuido do facebook e do instagran, tendo que adaptar estratégias, imagens, linguagens e conteúdos 
para cada rede. Confesso que ainda estou aprendendo. 

23. Não. Outra colega é a responsável atualmente. 

24. Não 

25. 
Não, mas tento sempre estar próximo a gestão do conteúdo nas redes sociais, principalmente em uma 

comunicação dirigida dentro do Instagram.  

26. 
Sim, na verdade, as redes sociais são geridas por todos, então quem está em um evento, por exemplo, 
faz stories para o instagram, ou cria uma pasta de fotos no face, responde as mensagens dos alunos, 

atualizam o twitter, então não é uma função exclusivamente minha.   

27. 
O facebook do Câmpus de Porto Nacional é de minha responsabilidade, local em que publico assuntos 

variados sobre diversidade étnica, cultural, racial e Lgbt. Confraternizações, eventos culturais ou 

científicos, editais, etc.. 

28. somente o blog do reitor 



246 

 

29.  
Sim. Atualmente o campus em que trabalho possui facebook e instagram que são alimentados 

diariamente.  

30.  Sim. Ajudo na publicação de informes, notícias, avisos, e interação com os públicos. 

31.  

Sim. Hoje é responsabilidade do setor de Relações Públicas cuidar das redes sociais com apoio da 

programação visual. Planejar, produzir conteúdo, avaliar, responder os canais de mensagem e orientar e 

auxiliar nos demais Campi. 

32.  Não 

33.  

Sim, a página do Facebook da unidade onde atuo. Fazemos a programação do conteúdo de acordo com 

as divulgações de atividades diversas realizadas também em outros canais institucionais (site, agenda de 

eventos, TV interna/corporativa). Às vezes realizamos campanhas como "Dia do...": das profissões dos 
seis cursos de graduação oferecidos na unidade, final de ano, etc. 

34.  

Sim. Atualmente temos apenas Facebook e Instagram. Junto com as duas jornalistas, realizamos 

postagens diariamente, porém, por falta  de mais servidores, ainda não conseguimos trabalhar 

estratégias específicas para as redes, com linguagem própria, interação, etc. 

35.  Não, na equipe de comunicação essa demanda encontra-se com o jornalismo. 

36.  Sim, tanto em publicações como em relacionamento e atendimento 

37.  

Administro o Facebook do campus em que estou lotado com notícias de interesse geral, com uma breve 

descrição e um link que direciona para uma página no site onde a matéria foi postado anteriormente. 

Não há conteúdo pago. 

38.  NÃO. 

39.  Não 

40.  
Sim, faço a gestão de conteúdo do instagram e do facebook, bem como respondo as perguntas que 
chegam nas redes sociais. 

41.  
Não. As redes sociais oficiais são geridas pela Diretoria de Comunicação e sou lotada na Pró-Reitoria 

de Ensino.  

42.  Sim, esta é uma das funções que realizo, juntamente com outros colegas do setor de comunicação. 

43.  
Sim. Temos hoje uma página no Facebook que serve como meio para ampliar a divulgação das notícias 
do site da instituição. Está no nosso plano entrar em outras redes sociais, assim que a equipe daqui for 

maior. 

44.  Sim.  

45.  Não, apenas acompanho o gerenciamento. 

46.  Não. Outra Relações Públicas daqui é a responsável.  

47.  

Faço a gestão das redes sociais do órgão que trabalho (Rádio Universitária da UFG) com o intuito de 

aproximar os públicos internos e externos da UFG.  

 

48.  
Sim. O órgão possui Facebook, Instagram e Twitter. Os demais órgãos subordinados ao nosso também 

possui redes sociais e cada um faz a gestão das suas próprias redes. 

49.  
Não. Há uma área responsável especificamente pela Web e redes sociais dentro da mesma diretoria de 

comunicação social. 

50.  Não. Este trabalho é desenvolvido por outro profissional de RP, terceirizado. 

51.  Fazemos acompanhamento e atualização contínua das notícias veiculadas nas redes institucionais. 

52.  Não, as redes sociais são geridas pela assessoria de imprensa. 

53.  

Escrevi um projeto juntamente uma publicitária. Mas infelizmente devido ao excesso de outras 

atividades e a falta de incentivo, o projeto ainda não saiu do papel. Pretendemos até o final deste 
semestre iniciar as atividades pelo menos no Instagram. 

54.  
Sim, monitoro e atualizo Facebook e Instagram do Campus Litoral Norte, mas é difícil em razão de ter 
de lidar com todas as outras funções. 

55.  

Sim. Esta atividade parte de um planejamento, por inciativa minha. Trago a experiência de 

planejamento e visão estratégica da iniciativa privada de empresa multinacional onde trabalhei por 3 

anos. 
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56. 
Sim, todas as páginas oficiais da instituição são gerenciadas pela Assessoria de Comunicação e 
Imprensa 

57. não 

58. Sim, produção de conteúdo, gerenciamento de engajamento 

59. 
No momento não. Dou algum suporte ao Facebook da UFSM, mas mais no que tange planejamento e 

articulação de publicações cruzadas com outros setores. 

60. não, são meus colegas que executam esse trabalho 

61. 
Sim. Mantemos uma conta no Instagram no Facebook. Por estes canais temos boa comunicação com 
nossos estudantes. 

62. 

Sim. Todas as informações do Campus, como divulgações relacionadas a ações de ensino, pesquisa e 

extensão e processos seletivos, são divulgadas pelo Facebook e por WhatsApp. No entanto, apesar de 

esforços, ainda não consegui viabilizar um plano de comunicação específico para as mídias sociais. Na 

maioria das vezes, o que divulgo por meio desses canais é resultado de demandas específicas vindas dos 
demais servidores. A respeito das interações, não consigo efetivar um contato próximo aos usuários: 

dificilmente consigo acompanhar os comentários e responder as dúvidas devido ao volume de 

atividades que realizo. Apesar de ter uma equipe (Comissão), as demandas do dia a dia são atendidas 

por mim. Os demais membros são mais envolvidos quando são demandas mais planejadas, como a 
divulgação de projetos de extensão. 

63. Não, quem desempenha essa função é a colega jornalista da equipe da ASCOM. 

64. 
Não. Gerencio apenas as redes sociais do meu setor, juntamente, com um profissional de jornalismo e 
bolsista de comunicação. 

65. 
Sim, sou eu quem faço o planejamento da rede social do câmpus. No nosso caso, só temos uma página 

no Facebook. Mas acabo usando muito o meu whatsapp pessoal para trabalho.  

66. Não. 

67. Não 

68. Não 

69. 
Sim, atualmente administro a página do Facebook apenas. Não tenho condições de alimentar outras 

redes por questão de falta de tempo. 

70. não 

71. Não. 

72. 
Não. É gerida pelo Chefe do Departamento, que é jornalista, e operacionalizada por colegas da área de 

Design. 

73. 

SIM. COMO CITADO ANTERIORMENTE ATUO PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ 
PUBLICADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL  E COBERTURA AUDIOVISUAL DE EVENTOS 

DA INSTITUIÇÃO. TAMBÉM DOU SUPORTE NO ATENDIMENTO (INBOX) DO FACEBOOK E 

INSTAGRAM.  

74. Não. Quem administra as redes sociais do IFMS são jornalistas que atuam na Ascom. 

75. 

Sim. Atualmente, exerço a função de chefe da Divisão de Marketing Digital (apesar do nome ainda ser 

antigo: Divisão de Mídias Sociais). Aqui, sou responsável pelo calendário de publicações de todas as 

redes sociais da UFF (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin). Nesse calendário, além de produtos 
textuais, produzimos vídeos de até 1 minuto para veicular nos stories sobre pesquisas de bolsistas, 

experiências de intercambistas, experiências de ex-alunos, tour por setores estratégicos, entre outras 

ações.  

76. 
Em equipe fazemos um planejamento do que será divulgado no mês nas redes sociais e diariamente 

uma colaborada terceirizada responde as perguntas das redes sociais. Sou responsável por acompanhar e 
revisar esse trabalho que será publicado. 

77. Sim. É onde se consegue praticar de forma mais plena a comunicação simétrica de 2 mãos. 

78. 

Sim. Inicialmente eu fazia a gestão da presença oficial da UFSM nas redes sociais. Há 2 anos não 

executo mais essa função (apenas dou apoio quando necessário). Atualmente faço a gestão das redes 

sociais da Revista Arco, a revista de jornalismo científico e cultural da UFSM, veículo ligado à 

Coordenadoria de Comunicação Social. 

79. 
Ainda não, mas quero pegar essa atribuição para mim. Estava a cardo do profissional de PP, mas não 

esta acontecendo. Pretendo fazer um curso bem focado nas estratégias das mídias sociais e atuar nessa 

área.  

80. Quando estava lotado no Câmpus de interior todas as mídias ficavam com o Relações Públicas. 

81. Não, resposta anterior 
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82.  

Sim, no momento faço a gestão da fanpage do Campus no Facebook.  
Nessa atividade produzo todo o conteúdo, desde artes gráficas a vídeos.  

Também sou responsável pelos aplicativos da página e por responder todas as perguntas do público 

seguidor, prestando informações a atendimento ao público por meio do chat e comentários nas 

postagens.  

83.  Não. São jornalistas que administram. 

84.  

Antes de me afastar, eu acompanhava os dados da fanpage sob responsabilidade do setor, produzindo 

relatórios que geravam informações importantes para a publicação de conteúdos e impulsionamento da 
página. 

85.  
O trabalho de mídias sociais é realizado pela equipe do núcleo que eu faço parte. Não sou responsável 

direta pela execução do trabalho, mas participo do processo de planejamento e decisão sobre as ações. 

86.  
Página Institucional é a área que atuo, dentre uma das atribuições as quais desenvolvo, inserindo e 

produzindo conteúdos. 

87.  

Da instituição não. Apenas da Pró-reitoria em que trabalho. A PROGEP tem fecebook. A página é 

atualizada quase que diariamente com as matérias do site,  dicas, novidades relacionadas a área de 

gestão de pessoas e datas comemorativas.  

88.  Não 

89.  

Sim. Trabalhamos com muita dificuldade pois é apenas uma profissional para dar conta da dinâmica de 

duas redes sociais. Também não fazemos investimento em anúncios e posts patrocinados. Temos 
dificuldade para interação e engajamento dos seguidores. 

90.  
Sim. O Youtube pois é de responsabilidade do nucleo de audiovisual (onde estou lotada). Não faço a 

gestão das redes ligadas a Reitoria da universidade. 

91.  Não. 

92.  

Sim. É uma fanpage que é pouquíssimo conhecida e tento instituir como principal rede social do IBC. O 

problema é que como por muito tempo a comunicação usou um perfil do Instituto no Facebook, as 

pessoas ainda têm muita resistência em curtir a página. Fora o fato de existir uma fanpage criada apenas 
para replicar conteúdo (não rola interação de forma alguma) - sendo que já tentei contato com o 

administrador diversas vezes, mas sem retorno - e que, por ter muitas curtidas ao longo dos anos, tem 

característica de fanpage oficial. Então acabo sendo diariamente desafiada a fazer a fanpage que 

administro conquistar esse espaço para ser visto como fanpage oficial 

93.  
Em conjunto com os jornalistas, mas procuro deixar mais com eles, mas como no momento estou na 

chefia, acabo respondendo fora dos horários e me envolvendo mais.  

94.  Não. A SECOM faz a gestão. 

95.  
Sim, sou a responsável pela criação de conteúdo, publicação e contato com o público através das redes 
sociais 

96.  Sim. Faço os relatórios quantitativos das mídias sociais. 

97.  
Não. As redes sociais são geridas pelo Publicitário, mas há participação de toda equipe nas decisões e 
orientações dos conteúdos postados. 

98.  Não.  

99.  

Sim. Temos uma página no Facebook (atualmente com crescimento de seguidores - maio/2019: 2.600 

seguidores)  e um recém criado (março/2019) perfil de Instagram - maio 2019: 375 seguidores). São 

ótimos canais para a comunicação com discentes do curso. 

100.  Quando estava na assessoria de comunicação eu fazia a gestão do Facebook. 
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QUESTÃO Nº 17 – Como acontece a assessoria de imprensa na sua instituição (Ex.: é uma comissão 

permanente; é constituída apenas quando há necessidade; etc.)? Quando ocorre esta assessoria, você a 

integra? 

Envolvimento de RP na assessoria de imprensa da instituição - Categorias: 

Respondente nº Respostas Categoria 

Gráfico 002 - Gestão das redes sociais
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1.  Não entendi a pergunta. A assessoria de imprensa é atividade inerente à função de RP, 
sendo executada sempre que há demanda tanto da instituição como da imprensa. 

Envolve RP 

2.  Sim Envolve RP 

3.  Neste momento é bem escassa em virtude de questões internas, porém quando há, há 

sim profissional de RP envolvido.  
Envolve RP 

4.  A assessoria de imprensa é realizada pelos profissionais de jornalismo de forma 

permanente. Apoio quando há necessidade. 
Envolve RP 

5.  Por meio de um Núcleo específico para tal fim. Não envolve RP 

6.  Existe uma assessoria de imprensa fixa, com profissionais de jornalismo e eu não a 
integro. 

Não envolve RP 

7.  Existe uma assessoria de imprensa composta por 5 jornalistas. Não faço parte. Não envolve RP 

8.  

Sim. A assessoria de imprensa está no cotidiano de nosso trabalho desde o ingresso. 

Quando ingressei no Instituto Federal de Sergipe, a instituição era então Escola Técnica 
Federal de Sergipe e se encontrava no processo da expansão que instituiu as Unidades 

de Ensino Descentralizadas. O concurso para o qual prestei seleção foi para a antiga 

Unidade de Ensino Descentralizada de Lagarto (UNED). Os profissionais de 

comunicação social: jornalistas e relações públicas, bem como produtores culturais, são 
responsáveis pela assessoria de imprensa, no âmbito do Instituto Federal de Sergipe. 

Envolve RP 

9.  Existe um grupo dentro da Ascom responsável pelo relacionamento com a imprensa. Já 

ocupei uma vaga neste grupo. No momento, não integro mais. 
Não envolve RP 

10.  É feita pelos jornalistas lotados no setor de comunicação Não envolve RP 

11.  É responsabilidade da equipe de jornalistas. Não envolve RP 

12.  É uma atividade rotineira. Temos um ótimo relacionamento com a imprensa de Brasília 

e estamos diariamente com notícias nas mídias (internet, redes sociais e TV's). 
Envolve RP 

13.  A Assessoria de comunicação é responsável pela assessoria de imprensa Não envolve RP 

14.  É constituída de acordo com as demandas. Começaremos a fazer encontros periódicos 
com a imprensa, então passarei a integrar a comissão. 

Envolve RP 

15.  Sim. Faço parte da assessoria de imprensa permanente da universidade  Envolve RP 

16.  Entende-se que a assessoria de imprensa está integrada à de comunicação. Envolve RP 

17.  
Há uma Superintendência de Comunicação presente da UFPR, que realiza a assessoria 

de imprensa, sendo a maioria jornalista.Porém, nos RP estamos presentes nas coletivas 

de imprensa e nas gestões de crise. 

Envolve RP 

18.  Na Diretoria de Comunicação, uma das RPs faz a assessoria de imprensa (Não temos 

Jornalista) e no campus, eu faço. 
Envolve RP 

19.  Não há comissão. Ainda não houve necessidade, mas quando se fizer necessário 

acredito que será feita só por mim.  
Envolve RP 

20.  Faço a assessoria, mas muitas vezes um servidor que tem contato direto com algum 

meio de comunicação acaba fazendo também  
Envolve RP 

21.  A assessoria está concentrada na reitoria e somente damos suporte. Envolve RP 

22.  Sim, sou a "própria" assessoria de imprensa. Envolve RP 
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23. Equipe permanente. Não integro a Assessoria de Imprensa atualmente. Não envolve RP 

24. É de responsabilidade dos jornalistas. Não integro. Não envolve RP 

25. 
Ela é exercida pelos jornalistas com apoio de uma RP. Há um mapeamento das 

atividades do órgão para provocação de mídia espontânea e também há o contato com 
jornalistas locais.  

Envolve RP 

26. Eu não a integro, ela é executada pela diretora do departamento, que é jornalista, quando 

necessário.  
Não envolve RP 

27. 
No Câmpus em que atuo não há vaga de Relações Públicas, a vaga é da Reitoria em 

Palmas, estou aqui porque precisava ficar perto dos familiares. Eu faço tudo sobre 

comunicação sem auxílio. 

Envolve RP 

28. é de responsabilidade dos jornalistas, não integro. Não envolve RP 

29. 
A assessoria de imprensa é realizada somente por mim. Faço todas as atividades de 

assessoria de imprensa, como entrar em contato com a imprensa, dar entrevista em 

rádio, publicação em redes sociais, atualização da página institucional, entre outros. 

Envolve RP 

30. O profissional de relações públicas participa e integra permanentemente. Envolve RP 

31. A assessoria é realizada pelo setor de jornalismo. As RPs não participam. Não envolve RP 

32. Comissão permanente. Não integro. Trabalho com comunicação interna Não envolve RP 

33. 

Fazemos (eu e a jornalista terceirizada) o envio de press release e atendemos as 

demandas quando nos procuram para atender pautas solicitadas pelos veículos. Também 

fazemos a interlocução da unidade com as Assessoria de Imprensa do Centro de 

Comunicação da reitoria. 

Envolve RP 

34. 
A assessoria de imprensa é basicamente mais uma função desempenhada pela 

Coordenação de Comunicação. Quando há uma demanda da imprensa, o servidor do 

setor que atende costuma dar o encaminhamento necessário.  

Não envolve RP 

35. Permanente. Duas servidoras de jornalismo e uma RP (eu, no caso). Envolve RP 

36. Há jornalistas e há a função de assessor Não envolve RP 

37. A Assessoria de Comunicação foi instituída desde a criação do campus e faz parte da 

estrutura geral fixa, vinculada à Direção.  
Envolve RP 

38. 
É CONSTITUÍDA APENAS QUANDO HÁ NECESSIDADE. DEPENDENDO DA 

DEMANDA, UM OU MAIS SERVIDORES INTEGRAM A EQUIPE PARA 

RESOLVER A DEMANDA. TODOS PODEM PARTICIPAR. 

Envolve RP 

39. Não Não envolve RP 

40. É permanente. A proporção que temos pautas relevantes encaminhamos à imprensa. Envolve RP 

41. Não há uma comissão para a assessoria de imprensa. A Diretoria de Comunicação faz 

esse trabalho quando necessário. Eu não integro essa ação. 
Não envolve RP 

42. A assessoria de imprensa é realizada pelos jornalistas. Não envolve RP 

43. É uma comissão permanente na qual faço parte. Envolve RP 

44. Aqui na Secom mesmo fazemos contato com veículos regionais por e-mail e telefone. Envolve RP 
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45.  Acontece raríssimas vezes, e geralmente é integrada por jornalistas. Não envolve RP 

46.  A assessoria de imprensa é constituída quando há necessidade de atendimento à 

imprensa ou envio de sugestões de pauta. Sim, eu integro a assessoria de imprensa. 
Envolve RP 

47.  Existe uma comissão permanente dentro da SECOM. Não faço parte desta equipe, pois 
ela está vinculada diretamente à REitoria.  

Não envolve RP 

48.  
Utilizamos o setor de assessoria de imprensa da universidade para disparar releases para 

a imprensa. Eventualmente, de acordo com o projeto em que estamos trabalhando, 
assumimos a função de assessor de imprensa paralelamente ao setor da universidade. 

Envolve RP 

49.  A assessoria de imprensa é realizada por uma área específica dentro da mesma diretoria 

de comunicação social. Não integro a assessoria.  
Não envolve RP 

50.  Há uma equipe de jornalistas responsáveis por assessoria de imprensa. Os profissionais 

de Relações Públicas não integram esta equipe. 
Não envolve RP 

51.  Funciona conforme o fluxo e a demanda. É tranquilo. Envolve RP 

52.  é um setor dentro da secretaria de comunicação social em que trabalham somente 
jornalistas. 

Não envolve RP 

53.  Infelizmente não acontece como deveria. Temos três jornalistas: uma em um campi fora 

de série e as outras duas ocupam cargos de confiança e exercem outras funções. 
Envolve RP 

54.  
Existe ligada à Reitoria. É uma Secretaria de Comunicação. Mas no Campus onde 

trabalho sou sozinho. No entanto, procuro sempre trabalhar em conjunto com a 

SECOM. 

Envolve RP 

55.  Não integro. A assessoria de imprensa está localizada na reitoria da universidade. Não envolve RP 

56.  Existe o departamento fixo que cuida das demandas cotidianas de comunicação, mas 
também participo do grupo de gestão de crise, quando a situação exige.  

Envolve RP 

57.  O relacionamento com a imprensa é realizado pela Secretaria de Comunicação. Não envolve RP 

58.  
Eu já trabalhei com assessoria de imprensa na Coordenadoria de Comunicação Social. 

Atualmente essa atividade está a cargo de um jornalista na Unidade de Comunicação 

Integrada e hoje eu trabalho em um Centro de Ensino da Instituição  

Não envolve RP 

59.  

No momento, a assessoria está passando por uma reformulação. Parte da equipe em que 

trabalho está atualizando o mailing e o clipping de forma mais estratégica, de forma a 

identificar a relação dos conteúdos veiculados com os desafios do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Outra equipe faz a parte mais operacional para envio 

diário de principais notícias à imprensa e atendimento aos veículos. 

Envolve RP 

60.  ela faz parte das atividades da assessoria de comunicação Envolve RP 

61.  Geralmente eu faço todo o trabalho, mas quando há uma demanda maior, constituímos 
uma comissão para este fim 

Envolve RP 

62.  

A Assessoria de Imprensa é uma das atividades da Comissão de Assessoria de 
Comunicação, onde sou Presidente. A atividade de Assessoria de Imprensa ainda não 

está ocorrendo na forma ideal. Já planejei ações para estruturá-la, mas ainda não obtive 

sucesso. Em geral, nosso contato com a imprensa local, no município de Breves, ocorre 

em casos bem específicos. Apesar disso, os contatos que temos com a imprensa local 
recebem todas as informações do Campus via WhatsApp. Para este ano, está previsto 

um encontro com a Imprensa Local para apresentar o Instituto, nossos serviços e 

identificar demandas por informações pela sociedade. 

Envolve RP 

63.  Sim, é permanente e desenvolvida preferencialmente pela colega jornalista. Mas às 

vezes, também venho a compor a equipe atendendo a pedidos de jornalistas. 
Envolve RP 

64.  Temos a Secretária de Comunicação que possui um setor de assessoria de imprensa. Envolve RP 

65.  
Sou eu quem acaba fazendo esse papel aqui no câmpus. Conto ainda com o apoio da 

Diretoria de Comunicação do IFSC, aquele setor que mencionei que fica na Reitoria do 

Instituto.   

Envolve RP 



253 

66. Não a integro, ela está na coordenação de comunicação social. Não envolve RP 

67. Os jornalistas atendem as demandas e a RP não atende nesta área. Não envolve RP 

68. Existe uma coordenadoria de atendimento a imprensa com funcionamento constante Envolve RP 

69. 
A Assessoria de Imprensa é feita constantemente por mim. Envio releases e agendo 

entrevistas com jornalistas, clippagem e monitoramento de mídias, conforme minha 
capacidade. 

Envolve RP 

70. não Não envolve RP 

71. É constituída pelos profissionais lotados no setor de comunicação do órgão. Não 

participo.  
Não envolve RP 

72. Ela é feita por colegas jornalistas do departamento, em caráter permanente. A integro 

somente no que se refere a atualização de mailings e clipagem. 
Não envolve RP 

73. 

ESTA ATIVIDADE ESTÁ INSERIDA NAS DEMANDAS DO SETOR E 

GERALMENTE É FEITA PELA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO OU POR MIM. 

FAZEMOS SEMPRE COM PAUTAS DIFERENCIADAS OU EVENTOS DE MAIOR 

MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EXTERNA. ALÉM TAMBÉM QUANDO A 
IMPRENSA CONTATA PARA POSICIONAMENTO OU PARTICIPAÇÃO EM 

ALGUM MEIO DE COMUNICAÇÃO.  

Envolve RP 

74. A assessoria de imprensa do IFMS é uma atividade da Ascom e é feita por jornalistas. Não envolve RP 

75. 
Existe um setor responsável pela produção de matérias institucionais e de divulgação 
científica, que também presta o serviço de assessoria de imprensa.  Esse setor é formado 

por jornalistas e estagiários. 

Não envolve RP 

76. Os responsáveis pela Assessoria de imprensa são os jornalistas. Em algumas pautas 

específicas integro a equipe. 
Envolve RP 

77. Todos participam. Envolve RP 

78. 

Já houve uma profissional de relações públicas dedicada a executar essa função dentro 
da Coordenadoria de Comunicação. Atualmente a função é executada por um jornalista 

em um órgão ligado à Pró-Reitoria de Planejamento, a Unicom - Unidade de 

Comunicação Integrada. Este órgão não deveria ser executivo, mas na prática ocorre 

este tipo de situação. 

Não envolve RP 

79. É feita exclusivamente pelo jornalista, nunca trabalhei na área, não sei nem como atuar, 

mas o jornalista aqui não dá abertura.  
Não envolve RP 

80. A assessoria de imprensa é feita por uma jornalista, é permanente. Não há participação 

de outro profissional.  
Não envolve RP 

81. Como não integro este setor, sugiro que seja encaminhado questionário ao setor acho 

havia interesse  
Não envolve RP 

82. 

A Assessoria de Imprensa é uma atividade permanente e é realizada somente por mim, 

profissional de Relações Públicas. Eu entro em contato com os meios de comunicação 

para agendamentos de entrevistas com os profissionais do campus, envio de releases, 
envio de newsletter semanal para os meios e também faço a mediação quando os meios 

procuram informações da instituição.  

Envolve RP 

83. Atualmente não integro a assessoria de imprensa e sim um jornalista Não envolve RP 

84. Há um setor específico dentro da Superintendência de Comunicação Social, mas há 
assessorias descentralizadas em outros setores, como editora, centro de artes e reitoria. 

Envolre RP 

85. 

O trabalho de assessoria de imprensa é permanente e encabeçado pelos profissionais de 

jornalismo. Como a gestão do setor sempre foi bem participativa, em diversas 

oportunidades em que as pautas possuem forte apelo institucional e de posicionamento 
da universidade, participo das decisões. 

Envolve RP 
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86.  
Existe uma assessoria de comunicação e como falei anteriormente temos uma equipe 

multiprofissionais, nesse momento de receber a imprensa também faço parte da 
integração dentro da minha área de atuação . 

Envolve RP 

87.  Desconheço se há esse trabalho. O canal de relacionamento com a imprensa é a 
assessoria de comunicação da reitoria. Não. 

Não envolve RP 

88.  
Sou o responsável pela assessoria de imprensa do campus. Trabalhamos em manter uma 
boa relação com a imprensa, divulgando as ações do campus e buscando ações de 

aproximação. 

Envolve RP 

89.  A assessoria de imprensa é uma atividade desempenhada prioritariamente pelas 

jornalistas. 
Não envolve RP 

90.  Não sei responder pois não estou lotada na reitoria, onde ocorrem esses tipos de 
atividades. 

Resposta 
insuficiente 

91.  A coordenação de comunicação é quem se responsabiliza. Não envolve RP 

92.  

Somos 3 servidores na coordenação, então todos nós fazemos as mesmas coisas pois as 
necessidades do IBC com imprensa são menores. Situações bem pontuais nos fazem 

buscar pela imprensa e vice-versa. Mas, nestes casos, quem toma a frente é a nossa 

coordenadora que é jornalista. 

Envolve RP 

93.  
As atividades de assessoria de imprensa são atividades dos jornalistas e dos rps, depende 

de qual profissional a unidade possui. Na reitoria, em geral, fica com os jornalistas, mas 
sempre trocamos ideias sobre o que fazer e como é melhor fazer 

Envolve RP 

94.  A equipe está localizada na SECOM. 
Resposta 
insuficiente 

95.  É uma departamento permanente o qual eu integro Envolve RP 

96.  A assessoria de imprensa é feita apenas pelos jornalistas. Não envolve 

97.  Na Reitoria do Ifes é realizada pelos Jornalistas da Assessoria de Comunicação. O 

Relações Públicas participa das discussões e da elaboração de notas mais delicadas. 
Envolve RP 

98.  Há uma assessoria constituída por jornalistas Não envolve 

99.  É exercida por uma equipe da Secretaria de Comunicação (jornalistas). Não integro a AI. 
Não envolve o 

RP 

100.  Não entendi a pergunta Resposta 

insuficiente 
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QUESTÃO Nº 18 - Para além das funções teóricas de RP, relativas ao relacionamento com públicos, 

você acrescentaria mais algum motivo para manter proximidade com os públicos da sua instituição? 

Há envolvimento do RP na assessoria de imprensa da instituição? Categorias: 

Respondente nº Respostas Categoria 

1. Não entendi a pergunta. A assessoria de imprensa é atividade inerente à função de RP, 

sendo executada sempre que há demanda tanto da instituição como da imprensa. 
Envolve RP 

2. Sim Envolve RP 

3. Neste momento é bem escassa em virtude de questões internas, porém quando há, há 
sim profissional de RP envolvido.  

Envolve RP 

4. A assessoria de imprensa é realizada pelos profissionais de jornalismo de forma 

permanente. Apoio quando há necessidade. 
Envolve RP 

5. Por meio de um Núcleo específico para tal fim. Não envolve RP 

6. Existe uma assessoria de imprensa fixa, com profissionais de jornalismo e eu não a 

integro. 
Não envolve RP 

7. Existe uma assessoria de imprensa composta por 5 jornalistas. Não faço parte. Não envolve RP 

8. 

Sim. A assessoria de imprensa está no cotidiano de nosso trabalho desde o ingresso. 

Quando ingressei no Instituto Federal de Sergipe, a instituição era então Escola Técnica 

Federal de Sergipe e se encontrava no processo da expansão que instituiu as Unidades 

de Ensino Descentralizadas. O concurso para o qual prestei seleção foi para a antiga 
Unidade de Ensino Descentralizada de Lagarto (UNED). Os profissionais de 

comunicação social: jornalistas e relações públicas, bem como produtores culturais, são 

responsáveis pela assessoria de imprensa, no âmbito do Instituto Federal de Sergipe. 

Envolve RP 

9. Existe um grupo dentro da Ascom responsável pelo relacionamento com a imprensa. Já 

ocupei uma vaga neste grupo. No momento, não integro mais. 
Não envolve RP 

10. É feita pelos jornalistas lotados no setor de comunicação Não envolve RP 
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11.  É responsabilidade da equipe de jornalistas. Não envolve RP 

12.  É uma atividade rotineira. Temos um ótimo relacionamento com a imprensa de Brasília 

e estamos diariamente com notícias nas mídias (internet, redes sociais e TV's). 
Envolve RP 

13.  A Assessoria de comunicação é responsável pela assessoria de imprensa Não envolve RP 

14.  É constituída de acordo com as demandas. Começaremos a fazer encontros periódicos 

com a imprensa, então passarei a integrar a comissão. 
Envolve RP 

15.  Sim. Faço parte da assessoria de imprensa permanente da universidade  Envolve RP 

16.  Entende-se que a assessoria de imprensa está integrada à de comunicação. Envolve RP 

17.  
Há uma Superintendência de Comunicação presente da UFPR, que realiza a assessoria 

de imprensa, sendo a maioria jornalista.Porém, nos RP estamos presentes nas coletivas 

de imprensa e nas gestões de crise. 

Envolve RP 

18.  Na Diretoria de Comunicação, uma das RPs faz a assessoria de imprensa (Não temos 

Jornalista) e no campus, eu faço. 
Envolve RP 

19.  Não há comissão. Ainda não houve necessidade, mas quando se fizer necessário 
acredito que será feita só por mim.  

Envolve RP 

20.  Faço a assessoria, mas muitas vezes um servidor que tem contato direto com algum 

meio de comunicação acaba fazendo também  
Envolve RP 

21.  A assessoria está concentrada na reitoria e somente damos suporte. Envolve RP 

22.  Sim, sou a "própria" assessoria de imprensa. Envolve RP 

23.  Equipe permanente. Não integro a Assessoria de Imprensa atualmente. Não envolve RP 

24.  É de responsabilidade dos jornalistas. Não integro.  Não envolve RP 

25.  
Ela é exercida pelos jornalistas com apoio de uma RP. Há um mapeamento das 
atividades do órgão para provocação de mídia espontânea e também há o contato com 

jornalistas locais.  

Envolve RP 

26.  Eu não a integro, ela é executada pela diretora do departamento, que é jornalista, quando 

necessário.  
Não envolve RP 

27.  
No Câmpus em que atuo não há vaga de Relações Públicas, a vaga é da Reitoria em 

Palmas, estou aqui porque precisava ficar perto dos familiares. Eu faço tudo sobre 

comunicação sem auxílio. 

Envolve RP 

28.  é de responsabilidade dos jornalistas, não integro. Não envolve RP 

29.  
A assessoria de imprensa é realizada somente por mim. Faço todas as atividades de 

assessoria de imprensa, como entrar em contato com a imprensa, dar entrevista em 

rádio, publicação em redes sociais, atualização da página institucional, entre outros.  

Envolve RP 

30.  O profissional de relações públicas participa e integra permanentemente.   Envolve RP 

31.  A assessoria é realizada pelo setor de jornalismo. As RPs não participam. Não envolve RP 

32.  Comissão permanente. Não integro. Trabalho com comunicação interna Não envolve RP 
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33. 

Fazemos (eu e a jornalista terceirizada) o envio de press release e atendemos as 

demandas quando nos procuram para atender pautas solicitadas pelos veículos. Também 

fazemos a interlocução da unidade com as Assessoria de Imprensa do Centro de 

Comunicação da reitoria. 

Envolve RP 

34. 
A assessoria de imprensa é basicamente mais uma função desempenhada pela 

Coordenação de Comunicação. Quando há uma demanda da imprensa, o servidor do 
setor que atende costuma dar o encaminhamento necessário.  

Não envolve RP 

35. Permanente. Duas servidoras de jornalismo e uma RP (eu, no caso). Envolve RP 

36. Há jornalistas e há a função de assessor Não envolve RP 

37. A Assessoria de Comunicação foi instituída desde a criação do campus e faz parte da 
estrutura geral fixa, vinculada à Direção.  

Envolve RP 

38. 
É CONSTITUÍDA APENAS QUANDO HÁ NECESSIDADE. DEPENDENDO DA 

DEMANDA, UM OU MAIS SERVIDORES INTEGRAM A EQUIPE PARA 

RESOLVER A DEMANDA. TODOS PODEM PARTICIPAR. 

Envolve RP 

39. Não Não envolve RP 

40. É permanente. A proporção que temos pautas relevantes encaminhamos à imprensa. Envolve RP 

41. Não há uma comissão para a assessoria de imprensa. A Diretoria de Comunicação faz 

esse trabalho quando necessário. Eu não integro essa ação. 
Não envolve RP 

42. A assessoria de imprensa é realizada pelos jornalistas. Não envolve RP 

43. É uma comissão permanente na qual faço parte. Envolve RP 

44. Aqui na Secom mesmo fazemos contato com veículos regionais por e-mail e telefone. Envolve RP 

45. Acontece raríssimas vezes, e geralmente é integrada por jornalistas. Não envolve RP 

46. A assessoria de imprensa é constituída quando há necessidade de atendimento à 

imprensa ou envio de sugestões de pauta. Sim, eu integro a assessoria de imprensa. 
Envolve RP 

47. Existe uma comissão permanente dentro da SECOM. Não faço parte desta equipe, pois 
ela está vinculada diretamente à REitoria.  

Não envolve RP 

48. 
Utilizamos o setor de assessoria de imprensa da universidade para disparar releases para 

a imprensa. Eventualmente, de acordo com o projeto em que estamos trabalhando, 

assumimos a função de assessor de imprensa paralelamente ao setor da universidade. 

Envolve RP 

49. A assessoria de imprensa é realizada por uma área específica dentro da mesma diretoria 

de comunicação social. Não integro a assessoria.  
Não envolve RP 

50. Há uma equipe de jornalistas responsáveis por assessoria de imprensa. Os profissionais 

de Relações Públicas não integram esta equipe. 
Não envolve RP 

51. Funciona conforme o fluxo e a demanda. É tranquilo. Envolve RP 

52. é um setor dentro da secretaria de comunicação social em que trabalham somente 
jornalistas. 

Não envolve RP 

53. Infelizmente não acontece como deveria. Temos três jornalistas: uma em um campi fora 

de série e as outras duas ocupam cargos de confiança e exercem outras funções. 
Envolve RP 

54. 
Existe ligada à Reitoria. É uma Secretaria de Comunicação. Mas no Campus onde 

trabalho sou sozinho. No entanto, procuro sempre trabalhar em conjunto com a 

SECOM. 

Envolve RP 
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55.  Não integro. A assessoria de imprensa está localizada na reitoria da universidade. Não envolve RP 

56.  Existe o departamento fixo que cuida das demandas cotidianas de comunicação, mas 

também participo do grupo de gestão de crise, quando a situação exige.  
Envolve RP 

57.  O relacionamento com a imprensa é realizado pela Secretaria de Comunicação. Não envolve RP 

58.  
Eu já trabalhei com assessoria de imprensa na Coordenadoria de Comunicação Social. 

Atualmente essa atividade está a cargo de um jornalista na Unidade de Comunicação 

Integrada e hoje eu trabalho em um Centro de Ensino da Instituição  

Não envolve RP 

59.  

No momento, a assessoria está passando por uma reformulação. Parte da equipe em que 

trabalho está atualizando o mailing e o clipping de forma mais estratégica, de forma a 
identificar a relação dos conteúdos veiculados com os desafios do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Outra equipe faz a parte mais operacional para envio 

diário de principais notícias à imprensa e atendimento aos veículos. 

Envolve RP 

60.  ela faz parte das atividades da assessoria de comunicação Envolve RP 

61.  Geralmente eu faço todo o trabalho, mas quando há uma demanda maior, constituímos 

uma comissão para este fim 
Envolve RP 

62.  

A Assessoria de Imprensa é uma das atividades da Comissão de Assessoria de 

Comunicação, onde sou Presidente. A atividade de Assessoria de Imprensa ainda não 

está ocorrendo na forma ideal. Já planejei ações para estruturá-la, mas ainda não obtive 

sucesso. Em geral, nosso contato com a imprensa local, no município de Breves, ocorre 
em casos bem específicos. Apesar disso, os contatos que temos com a imprensa local 

recebem todas as informações do Campus via WhatsApp. Para este ano, está previsto 

um encontro com a Imprensa Local para apresentar o Instituto, nossos serviços e 

identificar demandas por informações pela sociedade. 

Envolve RP 

63.  Sim, é permanente e desenvolvida preferencialmente pela colega jornalista. Mas às 
vezes, também venho a compor a equipe atendendo a pedidos de jornalistas. 

Envolve RP 

64.  Temos a Secretária de Comunicação que possui um setor de assessoria de imprensa. Envolve RP 

65.  
Sou eu quem acaba fazendo esse papel aqui no câmpus. Conto ainda com o apoio da 

Diretoria de Comunicação do IFSC, aquele setor que mencionei que fica na Reitoria do 

Instituto.   

Envolve RP 

66.  Não a integro, ela está na coordenação de comunicação social. Não envolve RP 

67.  Os jornalistas atendem as demandas e a RP não atende nesta área. Não envolve RP 

68.  Existe uma coordenadoria de atendimento a imprensa com funcionamento constante Envolve RP 

69.  
A Assessoria de Imprensa é feita constantemente por mim. Envio releases e agendo 

entrevistas com jornalistas, clippagem e monitoramento de mídias, conforme minha 

capacidade. 

Envolve RP 

70.  não  Não envolve RP 

71.  É constituída pelos profissionais lotados no setor de comunicação do órgão. Não 

participo.  
Não envolve RP 

72.  Ela é feita por colegas jornalistas do departamento, em caráter permanente. A integro 

somente no que se refere a atualização de mailings e clipagem. 
Não envolve RP 

73.  

ESTA ATIVIDADE ESTÁ INSERIDA NAS DEMANDAS DO SETOR E 
GERALMENTE É FEITA PELA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO OU POR MIM. 

FAZEMOS SEMPRE COM PAUTAS DIFERENCIADAS OU EVENTOS DE MAIOR 

MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EXTERNA. ALÉM TAMBÉM QUANDO A 

IMPRENSA CONTATA PARA POSICIONAMENTO OU PARTICIPAÇÃO EM 
ALGUM MEIO DE COMUNICAÇÃO.  

Envolve RP 
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74. A assessoria de imprensa do IFMS é uma atividade da Ascom e é feita por jornalistas. Não envolve RP 

75. 
Existe um setor responsável pela produção de matérias institucionais e de divulgação 

científica, que também presta o serviço de assessoria de imprensa.  Esse setor é formado 

por jornalistas e estagiários. 

Não envolve RP 

76. Os responsáveis pela Assessoria de imprensa são os jornalistas. Em algumas pautas 

específicas integro a equipe. 
Envolve RP 

77. Todos participam. Envolve RP 

78. 

Já houve uma profissional de relações públicas dedicada a executar essa função dentro 

da Coordenadoria de Comunicação. Atualmente a função é executada por um jornalista 

em um órgão ligado à Pró-Reitoria de Planejamento, a Unicom - Unidade de 
Comunicação Integrada. Este órgão não deveria ser executivo, mas na prática ocorre 

este tipo de situação. 

Não envolve RP 

79. É feita exclusivamente pelo jornalista, nunca trabalhei na área, não sei nem como atuar, 

mas o jornalista aqui não dá abertura.  
Não envolve RP 

80. A assessoria de imprensa é feita por uma jornalista, é permanente. Não há participação 

de outro profissional.  
Não envolve RP 

81. Como não integro este setor, sugiro que seja encaminhado questionário ao setor acho 

havia interesse  
Não envolve RP 

82. 

A Assessoria de Imprensa é uma atividade permanente e é realizada somente por mim, 

profissional de Relações Públicas. Eu entro em contato com os meios de comunicação 

para agendamentos de entrevistas com os profissionais do campus, envio de releases, 

envio de newsletter semanal para os meios e também faço a mediação quando os meios 
procuram informações da instituição.  

Envolve RP 

83. Atualmente não integro a assessoria de imprensa e sim um jornalista Não envolve RP 

84. Há um setor específico dentro da Superintendência de Comunicação Social, mas há 

assessorias descentralizadas em outros setores, como editora, centro de artes e reitoria. 
Envolre RP 

85. 

O trabalho de assessoria de imprensa é permanente e encabeçado pelos profissionais de 

jornalismo. Como a gestão do setor sempre foi bem participativa, em diversas 

oportunidades em que as pautas possuem forte apelo institucional e de posicionamento 

da universidade, participo das decisões. 

Envolve RP 

86. 
Existe uma assessoria de comunicação e como falei anteriormente temos uma equipe 

multiprofissionais, nesse momento de receber a imprensa também faço parte da 

integração dentro da minha área de atuação . 

Envolve RP 

87. Desconheço se há esse trabalho. O canal de relacionamento com a imprensa é a 

assessoria de comunicação da reitoria. Não. 
Não envolve RP 

88. 
Sou o responsável pela assessoria de imprensa do campus. Trabalhamos em manter uma 
boa relação com a imprensa, divulgando as ações do campus e buscando ações de 

aproximação. 

Envolve RP 

89. A assessoria de imprensa é uma atividade desempenhada prioritariamente pelas 

jornalistas. 
Não envolve RP 

90. Não sei responder pois não estou lotada na reitoria, onde ocorrem esses tipos de 

atividades. 

Resposta 

insuficiente 

91. A coordenação de comunicação é quem se responsabiliza. Não envolve RP 

92. 

Somos 3 servidores na coordenação, então todos nós fazemos as mesmas coisas pois as 

necessidades do IBC com imprensa são menores. Situações bem pontuais nos fazem 

buscar pela imprensa e vice-versa. Mas, nestes casos, quem toma a frente é a nossa 
coordenadora que é jornalista. 

Envolve RP 

93. 
As atividades de assessoria de imprensa são atividades dos jornalistas e dos rps, depende 

de qual profissional a unidade possui. Na reitoria, em geral, fica com os jornalistas, mas 

sempre trocamos ideias sobre o que fazer e como é melhor fazer 

Envolve RP 
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94.  A equipe está localizada na SECOM. 
Resposta 

insuficiente 

95.  É uma departamento permanente o qual eu integro Envolve RP 

96.  A assessoria de imprensa é feita apenas pelos jornalistas. Não envolve 

97.  Na Reitoria do Ifes é realizada pelos Jornalistas da Assessoria de Comunicação. O 

Relações Públicas participa das discussões e da elaboração de notas mais delicadas. 
Envolve RP 

98.  Há uma assessoria constituída por jornalistas Não envolve 

99.  É exercida por uma equipe da Secretaria de Comunicação (jornalistas). Não integro a AI. 
Não envolve o 

RP 

100.  Não entendi a pergunta Resposta 
insuficiente 

 

 

 Públicos 

 

 

 

Das 58 respostas, assim dividimos de acordo com as técnicas e funções de relações públicas: 
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Gráfico 02 - Proximidade com os públicos

Não acrescentaria Sim, acrescentaria

Não compreendi a pergunta Resposta sem coerência com a pergunta
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QUESTÃO Nº 19 - Quais são os públicos da sua instituição com os quais você interage, de acordo com 

as funções de RP? 

1. - 

2. - 

3. 
Com as redes sociais é difícil delimitar, mas acredito que comunidade acadêmica, pais de alunos, egressos e potenciais alunos 
são exemplos claros.  

4. 
Com todos os públicos identificados e definidos na política de comunicação da instituição, mas principalmente com alunos e 
servidores. 

5. Alunos, professores, pesquisadores, técnicos-administrativos, sociedade 

6. alunos e servidores da própria instituição, e candidatos a alunos 

7. Servidores e discentes. 

8. 
Equipe diretiva do ensino, equipe administrativa, corpo docente, corpo discente e técnicos administrativos em seus diversos 

níveis. Isso, quando abordamos o amplo papel dos relações públicas e os objetivos para cada atividade pertinente ao 

planejamento da instituição. 

9. Público interno- estudantes e servidores 

10. Gestores 

11. Interno e externo. 

12. 
Alunos, servidores (técnicos e professores), governamental, comunidade, políticos, empresários, outras instituições públicas, 

ONG's, entre outros. 

13. Interno e externo 

14. Alunos, professores, gestores, comunidade em geral (quando de feiras e mostras que o Ifal participa). 

15. Basicamente jornalistas, por meio da Imprensa, docentes, discentes e servidores técnicos administrativos. 

16. Comunidade acadêmica e regional. 

17. Servidores docentes e técnico-administrativos, terceirizados e discentes. 

18. Interno, externo e misto (Alunos, Servidores, Terceirizados, Fornecedores e Comunidade) 

19. 
Estudantes (médio), servidores, colaboradores, comunidade acadêmica (superior), moradores da cidade e regiões, empresas 

parceiras, órgãos municipais e estaduais e sociedade em geral 
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20.  Alunos e servidores, além do público externo  

21.  estudantes, servidores e comunidade externa 

22.  
Interno (servidores efetivos e terceirizados, discentes) e externo (instituições, pais de alunos, imprensa, influenciadores e todo 

um público que está disperso nas redes sociais). 

23.  Interno (professores e técnicos-administrativos) e externo (sociedade em geral) 

24.  Prioritariamente, servidores e alunos 

25.  Os alunos, professores e técnicos.  

26.  
Os públicos que eu tenho interação direta são os alunos, docentes e técnicos administrativos, vez ou outra com os jornais 

locais e alguns fornecedores.  

27.  
Todos os públicos. Professores estudantes, técnicos-administrativos, terceirizados. Diretoria de Comunicação em Palmas, 

imprensa. E comunidade externa. 

28.  servidores, alunos, órgãos governamentais 

29.  
Públicos: servidores, aposentados, alunos matriculados, imprensa, potenciais alunos, população da regiões vizinhas, políticos, 

etc.  

30.  Acadêmicos, imprensa, servidores (efetivos e terceirizados) 

31.  
Estudantes, servidores, terceirizados, estagiários, aposentados, entidades estudantis, potenciais estudantes, familiares, 

egressos, instituições parceiras, poderes executivo, legislativo, judiciário, fornecedores. 

32.  Especificamente: público interno 

33.  Interno, imprensa, comunidade, governo 

34.  
Imprensa, instituições integrantes da Rede Federal, outras universidades, prefeituras, governo de Minas, Ministério da 

Educação e secretarias do governo federal, alunos da instituição, servidores da instituição, potenciais alunos da instituição.  

35.  Servidores (gestores, docentes e técnicos administrativos), discentes e colaboradores terceirizados. 

36.  Estudantes e a comunidade 

37.  
Comunidade acadêmica: Alunos, professores e técnicos administrativos. Além da população da cidade e da região pela 

universidade ser referência no ensino.  

38.  
SERVIDORES DA REITORIA, SERVIDORES DO IFPR COMO UM TODO EM TODOS OS CAMPI, ALUNOS E 

COMUNIDADE EM GERAL. 

39.  Autoridades internas (diretores de Unidades acadêmicas, pró-reitores etc) 

40.  Servidores, terceirizados, alunos, comunidade. 

41.  Público Interno e externo  

42.  
Interajo com todos os públicos, mas por estar lotada atualmente em uma reitoria (já trabalhei em campus em outra instituição) 

, interajo principalmente com servidores e terceirizados. 

43.  
Docentes, alunos, servidores técnicos, terceirizados, comunidade, imprensa, demais órgãos públicos da cidade e do estado e 

empresários que possuem relacionamento com a universidade. 

44.  
Alunos, futuros alunos, ex-alunos, servidores, escolas, comunidade externa (Itajubense e Itabirana, que são as cidades onde 

temos campus), imprensa 

45.  Público interno, geralmente. 

46.  Comunidade interna (servidores e alunos) e comunidade externa (alunos em potencial).  

47.  Público interno em dois âmbitos (local e institucional); público externo (sociedade e usuários dos serviços da instituição) 

48.  
Servidores do meu órgão e dos órgãos subordinados, estudantes e professores da universidade, cidadãos da cidade como um 

todo, comunidade artístico-acadêmica, artistas e grupos de cultura regionais.  

49.  Integrantes da diretoria de comunicação social e dirigentes da instituição. 

50.  
Gestores da instituição, servidores que desenvolvem atividade de comunicação em seus locais de trabalho, estagiários de 

relações públicas. 

51.  Todos eles, de acordo com a classificação: interno, externo e misto. 

52.  Professores, técnico-administrativos e alunos. 

53.  Docentes, técnicos, discentes, terceirizados, comunidade externa, instituições públicas e autoridades locais 

54.  Estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos, terceirizados, comunidade da região do litoral norte, imprensa... 

55.  empregados, imprensa/formadores de opinião, clientes, consumidores, usuários (estudantes). 

56.  
Vários!! Alguns são: alunos, professores, dirigentes, técnicos-administrativos, governo, prefeituras, estudantes do ensino 

médio, etc.  

57.  com docentes e em alguns casos com o corpo discente 

58.  Estudantes, professores, técnico-administrativos, comunidade externa, imprensa  

59.  

De acordo com as minhas funções, interajo mais com diretores, pró-reitores e assessores de comunicação da Universidade. 

Mas, os planejamentos de comunicação buscam interagir com estudantes, servidores, imprensa, comunidade, órgãos 
representativos, políticos, órgãos do governo... 

60.  acadêmicos, servidores, comunidade externa 

61.  
Estudantes, pais/responsáveis, público interno (professores e técnicos administrativos, funcionários terceirizados) 

órgãos/representantes governamentais, empresas e ONGs 

62.  
Públicos internos: alunos, servidores e colaboradores (terceirizados). Público externo: pais de alunos, outras instituições de 

ensino públicas e privadas, órgãos de classe, prefeitura e secretarias. Público misto: outros campi e reitoria. 
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63. 
- Público interno (servidores, terceirizados, professores e alunos)
- público externo (imprensa, sociedade civil, entidades parceiras)

64. 
Direntamente, propomos comunicação em diferentes sentidos, com públicos essenciais e não essenciais. Indiretamente, são 
impactados com nossa comunicação públicos de rede de interferência também.  

65. 
Alunos, servidores, potenciais alunos (surdos e ouvintes), familiares de alunos e potenciais alunos, comunidade em geral, 
prefeituras, secretárias municipais e estaduais, fornecedores, imprensa, associações, escolas públicas, empresas etc.   

66. 
Alunos, servidores (técnico-administrativos, docentes, terceirizados), comunidade externa (governo, iniciativa privada, 
moradores). 

67. Público interno e externo 

68. Professores, alunos, técnicos, jornalistas. 

69. 
Interno (servidores, alunos e colaboradores); Externo (comunidade em geral, imprensa, órgãos públicos, associações de 

classe, concorrentes...) e Misto (familiares, fornecedores). 

70. público externo 

71. Autoridades públicas, servidores do executivo e legislativo, pesquisadores e outros. 

72. 
De acordo com nossa classificação de públicos, segmentados em nossa Política de Comunicação, são eles: públicos externos 
e públicos internos. 

73. 
INTERNO: ALUNOS E SERVIDORES (GESTORES/PROFESSORES/TAES/COORDENADORES DE COMUNICAÇÃO 
E EVENTOS)  

EXTERNO: IMPRENSA, ÓRGÃOS PARCEIROS E CONTATOS BILATERAIS.  

74. Estudantes, pais, servidores, autoridades, parceiros institucionais. 

75. Professores, técnicos administrativos, estudantes de graduação e pós-graduação e terceirizados 

76. 
Temos diversos públicos. Elencamos alguns para focarmos nossas ações. São eles: alunos, potenciais alunos, servidores, 

colaboradores, imprensa, comunidade em torno de cada campus, autoridades (as que temos mais contato e parcerias). 

77. Alunos, servidores e sociedade. 

78. 
Público interno - colegas de outros setores que de alguma maneira desempenham a função de comunicadores no seu setor; 

Público externo - sociedade em geral. 

79. Público interno no momento. 

80. Alunos de ensino fundamental e médio. Servidores, terceirizados, governo( Municipal,  Estadual, Federal) 

81. 
Interveio com parte do público interno e externo, discentes em vias de colação de grau, durante os preparativos e familiares e 
visitantes no dia do evento 

82. 
Comunidade externa (Instituições da sociedade civil organizada, órgãos públicos, instituições educacionais etc.) Alunos, 
servidores, seguidores da página no facebook, Comunidade em geral.  

83. Alunos, servidores, comunidade próxima as unidades, servidores terceirizados, bolsistas, estagiários e políticos. 

84. Especialmente, no meu caso, autoridades e público interno (em eventos) e alunos potenciais (estudantes de ensino médio) 

85. Quase todo o trabalho é pensado para o público interno: estudantes e professores. 

86. Público interno (Técnicos, Professores e bolsistas e contratados )  - externo: Discentes e comunidade em geral 

87. 
Servidores em geral, terceirizados, estudantes, fornecedores, visitantes e outras entidades que mantém parceria ou alguma 
relação com a instituição. 

88. Internos e externos 

89. Público interno - alunos, servidores, usuários de modo geral 

90. Alunos, professores, espectadores dos videos. 

91. comunidade, professores e alunos. 

92. 
Alunos do ensino infantil, fundamental, técnico profissionalizante e reabilitandos (jovens e adultos que perderam a visão ao 
longo da vida) e imprensa. São os principais. 

93. com todos, estudantes, colegas, servidores, imprensa, fornecedores, comunidade... 

94. interno (comunidade acadêmica), externo (autoridades e convidados do reitor). 

95. público interno, egressos, comunidade acadêmica, veículos da imprensa, instituições parceiras e políticos 

96. Servidores e discentes. 

97. Alunos, gestores, servidores, fornecedores, parceiros institucionais (empresas, governo, outros IFs) 

98. com alunos e professores 

99. Público interno (docentes, técnicos-administrativos e discentes) e público externo (comunidade em geral) 

100.  docentes e discentes 

Categorias e quantidade de ocorrências 

Categoria Qtde Categoria Qtde 

alunos 62 Potenciais alunos para a instituição 9 

servidores 53 fornecedores 6 
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público interno 29   gestores 6 

comunidade 27   pais ou responsáveis 6 

docentes 26   egressos 5 

público externo 26   empresários 5 

jornalistas ou imprensa 18   público misto 5 

Governo, órgãos públicos 13   bolsistas e estagiários 4 

terceirizados 13   aposentados 2 

Outras instituições de ensino 12   associações e entidades estudantis 2 

comunidade acadêmica 11   Essenciais e não essenciais 1 

políticos 11   ongs 1 

 

Experiência profissional/percepção da profissão 

QUESTÃO Nº 20 - Ser RP de um órgão público, no seu ponto de vista e com base na sua experiência 

(mesmo que não tenha trabalhado em outra instituição), é diferente de ser RP em uma empresa privada? 

Por quê? 

 

Sim 81 

Não 12 

Resposta insuficiente 5 

Sim e não 2 

 

1.  

Parcialmente! As ferramentas são limitadas, os investimentos são menores e os resultados buscados são menores, pois as finalidades 

institucionais são diferentes. Entendo que o órgão público passa melhor sem a comunicação do que a empresa privada, ao menos no 

segmento da instituição que trabalho. A valorização também é diferente, melhor na área privada, apesar da remuneração ser boa na 

área pública. 

2.  Sim, diferente. Na empresa privada tudo gira em torno do lucro, mesmo em campanhas institucionais  

3.  
Completamente. A função de RP prevê recursos para se trabalhar, e na instituição pública é mais difícil. Exemplo simples: produção 

de brindes que atualmente é proibida pela CGU.  

4.  

Sim. Uma instituição pública tem como finalidade máximo o atendimento aos cidadãos, enquanto uma instituição privada precisa 

deles para sobreviver e lucrar. Nesse sentido, o trabalho de relacionamento muda bastante. Porém, a responsabilidade em comunicar 

as ações da instituição e promover o relacionamento entre os públicos permanece em ambas. 

5.  Em termos técnicos (instrumental) não. Em termos de finalidades e objetivos, sim. 

6.  

Não é possível generalizar, mas acho que no meio privado existe uma maior clareza dos objetivos e a partir disso é construído um 

plano, tendo o resultado como o mais importante e as ações direcionadas para se chegar esse resultado. Em órgãos públicos,  falta 

uma delimitação clara dos objetivos de cada ação, existe uma dificuldade em direcionar ações até mesmo em relação aos públicos, 

pois há forte hierarquização, muitos tomadores de decisão que muitas vezes não possuem conhecimento sobre a área. Nesse sentido 

as decisões são mais intuitivas ou baseadas em gostos pessoas, o que dificulta consideravelmente a atuação não só de uma 

profissional de relações públicas, mas da área de comunicação como um todo. 

7.  Sim, não há preocupação voltada ao lucro com o cliente. 
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8.  

Não tenho experiência em empresa privada. Contudo, conforme minha experiência e compreensão construída sobre nossas 

atribuições, penso que, seja em instituição privada ou pública, existem questões convergentes com relação ao papel de um 

profissional de relações públicas. 

 

Somos, no meu entendimento, capazes e responsáveis por ajudarmos nossos dirigentes a dar a conhecer aos nossos públicos os 

produtos que oferecemos e cuidar do relacionamento com eles, desde o planejamento das ações, que devem ser projetadas a partir 

das missões e finalidades de cada instituição. A estrutura organizacional de cada instituição ajudará a definir como os papeis serão 

configurados. Somos capazes de ajudar os nossos dirigentes a pensarem as nossas instituições e planejar as estratégias de 

atendimento ao público, bem como da produção de concepções dos ambientes organizacionais.  Cada instituição procurará obedecer 

sua missão e finalidades. Nossa presença nos interiores das instituições merecem mais reflexões na produção de nosso campo. Há 

muito por fazer! 

9.  
Sim, pois é necessário conceber as diferenças de estrutura no que diz respeito aos recursos materiais, financeiros e humanos. Além 

da cultura da instituição, que é única e do objetivo da instituição pública na qual trabalho, que não tem fins lucrativos.  

10.  
Sim. Na privada há o conhecimento do campo de atuação do profissional e por isso espaço para desenvolver seu trabalho. Na 

pública isto precisa antes ser construído. 

11.  
Sim, é diferente. Dentro de uma instituição trabalhamos de acordo com a política de comunicação. Em empresa privada o RP deve 

construir projetos que atendam as necessidades individuais das empresas. 

12.  

Sim, no aspecto orçamentário. Mas no executivo é semelhante. Temos os mesmos desafios em trabalhar positivamente a imagem da 

instituição, torná-la querida e importantes para os nossos públicos. A diferença está no recursos que temos (mais limitado e 

burocrático) e com o tipo de resultados desejados (lucro X social). 

13.  Sim, porque o relacionamento com os públicos é mais burocrático no serviço público 

14.  
Sim, pois nas empresas privadas há pouco conhecimento e comprometimento com os profissionais de comunicação em geral. Exige-

se muito (demandas que às vezes não estão sob nossa competência) e paga-se pouco. 

15.  Acredito que sim, mas não tenho experiência em empresa privada. 

16.  No meu caso, me sinto muito mais engessado no serviço público, no privado tinha mais liberdade para ações. 

17.  
Acredito que sim. A instituição pública te traz desafios diários e um misto de públicos, o que faz você ter que pensar em uma 
comunicação mais ampla e acessível;  

18.  Sim. No Serviço Público é mais complicado exercer as atividades devido à burocracia que um órgão público exige.  

19.  

Sim. Você não tem objetivo mercadológico, por isso tem a oportunidade de exercer as relações em sua essência, sem se deixar 
influenciar pela necessidade mercadológica de gerar resultados em curto espaço de tempo e nem ter a pressão de trazer resultados 

tangíveis. Sem essa pressão o trabalho pode ser desenvolvido de maneira estruturada e calma, sem conviver com riscos de ser 

demitido, por exemplo. 

20.  Nunca trabalhei como RP em empresa privada. Mas acredito que seja diferente assim como em outros cargos 

21.  Sim, as demandas são diferentes e há dificuldade com publicidade institucional. 

22.  A principal diferença, para mim, diz respeito ao planejamento das ações, sobretudo quando envolvem demandas financeiras.  

23.  Sim, maior responsabilidade por ser tratar de um serviço pago com dinheiro de impostos, etc. 

24.  Sim.  

25.  
Creio que sim. Na empresa privada há uma exigência natural do setor que exige mais criatividade. No serviço público sinto que 

devemos ter mais "jogo de cintura". 

26.  

Sim e não, pois a base para executar o trabalho de RP é a mesma em todos os lugares, seja planejamento, eventos, assessoria, 

comunicação interna, porém nas empresas privadas sentia mais autonomia e liberdade para executar minhas ações. Mas no serviço 

público por mais amarrado que seja o trabalho me sinto mais respeitada.  

27.  
Sim, com certeza. Muito burocrático o órgão público, o que não permite a criatividade do profissional, e, centralização do poder e 

direcionamento político institucional. 

28.  sim, em virtude das burocracias necessárias especialmente no momento de aquisição de produto/serviço, protocolo. 

29.  Acredito que não.  

30.  Crio que sim. Pois na empresa as metas acompanha a ideia mercadológica do lucro.  

31.  
Não sei. Nunca trabalhei na iniciativa privada. E os colegas que se formaram comigo não trabalham em cargos exclusivamente de 

Relações Públicas. 

32.  Sim, porque envolve o desafio de líder com egos e jogos políticos a todo momento.  

33.  

Sim, pois exercer a função como servidor público é diferente de trabalhar em uma instituição que visa lucro. A gente trabalha em 

uma instituição que presta serviço à população e, no caso das instituições de ensino, promove a construção e disseminação de 

conhecimento e retribui à população os impostos pagos, ou seja, tem um sentido muito maior. 

34.  
Sim. O simples fato de não estar vendendo nada, e sim levando oportunidades gratuitas, já é de uma configuração totalmente 

diferente.  

35.  . 

36.  
A pressão mercadológica é uma força que não lidamos, isso parece favorecer um trabalho mais estratégico e menos baseado na 

competitividade 
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37.  
É diferente pela cobrança, pela postura predatória do mercado em que grande parte não se faz algo de que gosta mas algo em que o 

cliente impõe. 

38.  
SIM. NO SETOR PÚBLICO HÁ NECESSIDADE DE TRABALHAR COM TRANSPARÊNCIA, ENXERGAR OS DIVERSOS 
PÚBLICOS E TRABALHAR DE MANEIRA IMPARCIAL. 

39.  Sim, é diferente. 

40.  Não, independente da Instituição cada local vai exigir peculiaridades do trabalho de RP. 

41.  

Sim, é. Apensar de não ter tido experiência em empresas privadas acredito que nestas há mais possibilidade de nos colocarmos 

enquanto profissionais, desempenhando verdadeiramente as atividades que aprendemos ao longo do curso. Percebo que as empresas 

privadas conseguem ver o profissional de Relações Públicas com mais importância em decorrência também da questão 
mercadológica, a abusca para ultrapassar concorrentes, melhoria de serviços ofertados, contato com seus diversos públicos. Ainda 

não sinto que as Instituições Públicas de Ensino, no meu caso em particular, saibam de fato a importância do profissional de 

Relações Públicas.   

42.  Com certeza. Acredito que a nossa responsabilidade é ainda maior. 

43.  

Sim. Acredito que um dos fatores é a falta de recursos na iniciativa pública. Na privada, há sempre uma verba destinada a ações o 

que não ocorre no serviço público com facilidade e dificulta a execução de ideias e campanhas. A forma de trabalho acaba sendo 
diferente, por ser necessário ter mais parcerias para viabilizar as ações do que numa iniciativa privada. 

44.  
Acredito não seja muito diferente, temos particularidades na forma de fazer as coisas. Produtos são licitados, temos algumas 

normativas para seguir, o orçamento é mais limitado. 

45.  Sim, pois nos órgão públicos há pouco investimento na área de comunicação. 

46.  
Sim. As ações de relações públicas de uma empresa privada têm verba e podem ser pensadas de forma não convencional. Aqui 

trabalhamos com o que temos.  

47.  

Completamente diferente. Nas empresas privadas o RP desempenha muito mais suas funções como estrategista e gestor de 

comunicação, voltadas para o marketing e resultados comerciais, enquanto, em um órgão público, suas funções facilmente se 

confundem com às desenvolvidas perlo profissional de RH em prol do bem-estar da "comunicação interna", além de que recursos 
financeiros não podem ser utilizados para publicidade em comunicações do setor público, o que compromete o trabalho de 

comunicação institucional com o público externo.  

48.  

Sim. Pois o compromisso com metas objetivas de desempenho e de relacionamento não são tão claros quando se atua em um órgão 

público, que funciona por uma lógica diferente da de mercado. A cultura organizacional é impactada como um todo, principalmente 

na forma de organização dos servidores e hierarquias internas. 

49.  Sim. Maior compromisso com a transparência pública e a responsabilidade social.  

50.  
Não. Acho que as atribuições são as mesmas e os desafios e contextos variam de instituição para instituição, independente de serem 
do setor público ou privado. 

51.  
Sim. A dinâmica é outra. As atividades exercidas. Muda muito, no meu ponto de vista. O profissional consegue realizar melhor as 

atividades atribuídas ao cargo, na inst.pública. 

52.  Sim, o trabalho como um todo é diferente na iniciativa pública da iniciativa privada. 

53.  
Sim, muito diferente. A morosidade atrapalha o time das ações e a eficácia dos resultados. O excesso de burocracia é prejudicial ao 

processo. 

54.  Sim, pois a UFRGS não tem como fim o lucro. É um trabalho mais focado nas funções sociais. 

55.  

As atividades e os princípios não. O que muda é que nas 3 instiuições públicas que já trabalhei não há planejamento, tão pouco, 

pensamento estratégico e foco de atuação. Complementei minha formação em pós-graduação em administração e isso me conferiu 

uma melhor visão e entendimento em gestão. 

56.  

Totalmente diferente. Os órgãos públicos precisam manter relações governamentais muito mais próximas que empresas de iniciativa 

privada. Além disso, a transparência e o acesso às informações é o que rege a comunicação nos órgãos públicos, diferente das 

empresas privadas que tem um controle maior das informações publicizadas.  

57.  
Nunca trabalhei em empresa privada mas creio que o simples das naturezas diferenciadas das instituições já requer atuações 

distintas. Como trabalho com cerimonial  esta atividade é muito mais desenvolvida no serviço público do que em empresas privadas. 

58.  

Já trabalhei em uma Universidade privada antes de passar no concurso e é totalmente diferente. O próprio engajamento das pessoas 

envolvidas no setor privado é maior e com mais motivação. No serviço público parece tudo mais difícil, o trabalho é dobrado e os 

resultados são bem menores. A burocracia e a imagem desgastada do serviço público em geral no país dificultam muito o 

desempenho das atribuições 

59.  

Sim. Numa empresa privada o foco é a gestão ou os clientes. Num órgão público, os foco é toda a sociedade. Questões como 

transparência, cidadania, prestação de contas, responsabilidade social devem ser potencializadas ao máximo. As linguagens e canais 

também são mais diversos, pois devem contemplar um público maior e mais divergente. 

60.  sim, as atividades diferem um pouco 
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61. 
Sim. Temos um código de ética para além daquele deontológico da profissão de RP. Também porque tem uma dinâmica diferente da 

iniciativa privada, por exemplo: licitações, legalidade dos atos e estabilidade funcional 

62. 

Como vim da iniciativa privada, eu pensei que havia essa diferença. No entanto, o que percebo é que as exigências são as mesmas: 

diante de equipes de comunicação reduzidas ou ausentes, o relações públicas acumula funções que doravante não cabiam a ele 

executar, como a produção e redação jornalística, fotografia, comunicação visual, operacionalização de mídias sociais e alimentação 

de site. Ao meu entendimento, o papel das relações públicas está mais relacionado à gestão da comunicação e imagem institucionais, 

realizadas por meio do planejamento e definição de estratégias junto aos stakeholders. No entanto, dado o volume de atividades, 

essa função muitas vezes é sobreposta por atividades operacionais que a divulgação de informações demanda. 

63. 
Sim, o timing acaba sendo diferente. Na iniciativa privada, infelizmente, as coisas não acontecem de uma forma tão ágil e não há 

verbas para realização de ações de maior envergadura. 

64. 
Na base, acredito ser semelhante, pois trabalhamos relacionamentos com públicos, construção de marca, reputação, etc. Contudo, é 

preciso salientar a natureza dessa comunicação, que tem que ser sempre voltada ao interesse público. Por isso, a ideia de 
comunicação pública torna-se tão importância no fazer do RP dentro de uma Universidade.  

65. 
Acho que a diferença existe em qualquer cargo, independente de ser RP ou engenheiro. O serviço público tem as suas 

peculiaridades, as quais me causaram bastante estranheza, haja vista minha experiência anterior na iniciativa privada.  

66. 
Sim, é diferente. Mas acredito que esta diferença está mais ligada ao perfil esperado do profissional para atuar, já que o RP tem 

amplas possibilidades de atuação, ao mesmo tempo em que encontra dificuldades de atuação junto a outros profissionais da área de 

comunicação. 

67. Sim. Faltam recursos, estrutura e materiais para executar bem o trabalho. 

68. Acredito que sim, especialmente por ser em uma instituição pública de ensino superior, pois, o nosso "negócio" é educação. 

69. Sim. Não existe um orçamento específico destinado para realizar as atividades propostas. 

70. Sim, pois os objetivos do RP em instituição pública não são mercadológicos, mas sim institucionais. 

71. Sim. 

72. Sim, pois temos que primar pela comunicação de interesse público, não somente da instituição em si. 

73. 
SIM. ACREDITO QUEM NA INSTITUIÇÃO PÚBLICA É NECESSÁRIO LIDAR COM "EGOS" MAIS EXALTADOS E 

INFELIZMENTE ACATAR COM CERTOS POSICIONAMENTOS DEVIDO DECISÕES DE GESTORES.  

74. 
Não existe diferença. O trabalho é o mesmos nas instituições públicas e privada. O RP visa o bom relacionamento entre instituição e 

seus públicos. 

75. Não acho diferente. Tudo depende muito das suas funções. 

76. 
Com certeza. No serviço público há ainda mais limitações e falta de autonomia dos Relações Públicas. O entendimento pela 

importância da comunicação estratégica ainda é escasso. É desproporcional os investimentos com os resultados e  falta de 

mensuração e análise de resultados 

77. Trabalhar numa empresa privada é diferente de ser servidor público. 

78. 
Sim, pois o RP na instituição pública deve buscar atender os interesses da sociedade, fazendo a comunicação pública seu norte de 

atuação, diferentemente do RP da instituição privada que deve atender majoritariamente os interesses da empresa para qual trabalha. 

79. Não. O que muda é a comunidade com que ele se relaciona diretamente. 

80. Acredito que sim. As empresas privadas são mais adaptáveis e flexíveis. Já as públicas são atrasadas e não flexíveis. 

81. Ainda não atuei como RP em.empresa privada 

82. 
É diferente, porque no serviço público a comunicação não tem uma visão estratégica. A comunicação é muito mais uma questão de 

divulgação e prestação de serviço de informação ao público externo.  

83. Sim. Existe um pensamento estratégico e a longo prazo. 

84. 
Sim, na iniciativa privada o foco tá na geração de lucro. Como RP de uma Universidade, me sinto prestando um serviço de interesse 

público focado no bem-estar social. 

85. 

Sim pq as relações de trabalho e institucionais são diferentes. Num órgão público a estrutura é muito mais morosa e o componente 

político das relações influencia bastante. Por outro lado, como os processos são mais lentos, há mais tempo para discussão entre a 

equipe.  

Na iniciativa privada eu sentia muito mais pressão em relação a prazos e resultados e mais verticalização nos processos. Contudo, a 

minha opinião técnica também era mais respeitada e valorizada. Havia mais preocupação que a empresa tivesse uma comunicação 

profissional e atualizada. No órgão público, sinto que é mais frequente que a disputa de poder e vaidades se sobreponha ao 

técnico.Além disso. infelizmente, desrespeito e machismo existem em todos os lugares e dificultam a vida de todos. 

86. Sim, percebo um universo de oportunidades e descobertas, atuação mais sólida. 
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87.  
Sim. Há uma cultura de vícios complicada de quebrar principalmente quando falamos em relacionamento com os públicos. Pessoas 

resistentes e pela natureza do serviço (público) acabam dificultando mais o trabalho. 

88.  
Sim. A coisa pública tem uma aceitação maior do público, de pertencimento e aceitação. Na iniciativa privada é mais trabalhoso 

construir uma imagem positiva. 

89.  Sim. Existem muitas limitações no serviço público de natureza financeira e por força da legislação. 

90.  Alunos, professores e espectadores dos programas produzidos pelo núcleo audiovisual  

91.  

Certamente. Acredito que as questões políticas interferem nas ações e impactam tornando tudo mais moroso no âmbito público. 

Numa empresa privada além de ter mais recursos, essa interferência é menor. É preciso ser bastante criativo, ter parcerias para 
executar qualquer projeto no serviço público.  

92.  

Quanto a visibilidade, vejo que não há muita diferença. O RP é pouco visto e bem menos reconhecido. Na empresa privada que 

trabalhei, nem contratavam RP, eu tinha cargo de analista. No IFMA, meu papel era basicamente trabalhar com eventos, o que na 

prática nos faz ser vistos como apenas cerimonialistas. No IBC, executo mais atividades de jornalismo, pois é a demanda maior do 

setor. Então pouco me vejo como RP. 

93.  

Sim, em empresas privadas você planeja e executa, com facilidade pelo lado dos recursos, mas pode enfrentar divergências com os 

chefes. No público, você tem mais facilidade com a chefia, já que somos todos servidores, mas nem sempre temos orçamento e 

precisamos planejar com muita antecedência 

94.  Sim. Há pouco recurso e apoio das demais área para execução das atividades básicas.  

95.  
Certamente, pois tudo é diferente: os públicos, a fonte de capital, as demandas, a forma de aquisição de bens e os tipos de 

relacionamento 

96.  Sim. Pois no serviço público há mais autonomia. 

97.  
Sim. Existem regulamentos e leis que permeiam a forma de relacionar com diversos públicos que direcionam a forma de trabalhar 

do RP. 

98.  Não. Sao as mesmas atribuições .. 

99.  
Sim. Pois o RP na esfera pública deve nortear suas decisões estratégicas pensando na transparência e eficiência, o que muitas vezes 

não são princípios norteadores de empresas privadas. 

100.  Nunca trabalhei como RP em empresa privada. 

 

Classificação das categorias: 

NÃO  SIM 

As funções de RP compreendem as 

duas categorias, pública e privada. 
6  Social (público) versus lucro 

(privado) 
17   

Código de ética para além daquele 

deontológico da profissão de RP 
1 

Há mais facilidades na iniciativa 
privada. 

   Burocracia 10   
Há mais autonomia na iniciativa 
pública 

1 

O que muda são os públicos. 3  Atividades ou dinâmicas 

diferentes 
7   

Há mais oportunidades na iniciativa 

privada. 
1 

Há pouco reconhecimento da 

profissão em ambas as iniciativas. 
1  Finalidades e naturezas 

diferentes 
7   

Há mais resistências ao RP na 

iniciativa privada. 
1 

Porque é diferente. 2  Há falta de recursos materiais e 

financeiros na iniciativa pública 
7   

Há mais respeito ao profissional na 

iniciativa pública. 
1 

  

 Transparência no serviço público 5   
Mais diversidade de públicos na 
iniciativa pública 

1 

 
Há mais reconhecimento do 
profissional de RP na iniciativa 

privada. 

4   
Não há reconhecimento profissional 
na iniciativa pública. 

1 

 Limitação de recursos 3   
Questões políticas na iniciativa 
pública 

1 
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Há mais aceitação e interesse 

público nas empresas públicas. 
2 

Serviço público envolve mais 

responsabilidades 
1 

Mais flexibilidade na iniciativa 

privada 
2 

Ter que lidar com o ego dos políticos 

na iniciativa pública 
1 

Na iniciativa pública falta visão 

de comunicação, há limitações. 
2 

Timing diferente 1 
Ter que lidar com o ego dos 

gestores na iniciativa pública 
2 

QUESTÃO Nº 21 - De acordo com as actividades que você executa na instituição onde é lotado(a) e 

as atribuições do cargo de RP, você acha que seria possível outro profissional de comunicação exercer 

estas funções sem prejuízo para a instituição? Justifique: 

Sim 31 

Não 52 

Parcialmente 16 

Sem resposta 1 

1. Sim, isso as atividades são, em sua maioria, operacionais, como ocorre em outros campi do Ifes. Entretanto haveria 

o risco de erros e danos à imagem, e as atividades estratégicas não seriam tão bem desenvolvidas.

2. 
Não, pois só os RPs constroem um relacionamento baseado em identidade, imagem e públicos 

3. Infelizmente sim. Aqui o papel de jornalista e RP se confunde bastante. Eu não vejo nenhum problema, visto que é 
uma comunicação integrada, mas por outro lado o potencial de RP é pouco explorado.  

4. Acredito que não. O trabalho precisa ser complementar, com todos os profissionais de comunicação atuando de 
forma integrada - e cada um cuidando das competências para a qual tem formação. Porém, cada área tem sua 

especificidade. 

5. 
Acredito que não, pois há questões específicas do trato com o público. 

6. Considero que sim, porém a formação em relações públicas é um diferencial em relação as melhores formas de 
abordagem para conseguir conciliar os interesses da administração com as necessidades dos públicos envolvidos. 

7. 
Não, o relações públicas está habilitado para as atividades de cerimonial. 

8. Não acredito que outro profissional de comunicação social possa exercer as atribuições de um relações públicas 

com formação. A compreensão de cada passo a ser dado não será compreendida como nós compreendemos e nos 
apropriamos. 

 Por mais que outro profissional deseje aprender e seja um excelente profissional, há competências específicas que 

só o processo de formação pode nos permitir desenvolver. Somos um campo em formação, com teorias em 
construção, metodologia de trabalho definidas por legislação e concepções estruturadas num determinado campo.  

 Cada campo possui seu lugar de produção, seu ethos, seu habitus e sua configuração própria. E a profissão de 

relações públicas, dentro do campo de comunicação social produziu e produz o seu lugar de discurso, como diria o 
sociólogo Pierre Bourdieu, quando nos fala sobre a formação dos campos. Nós dialogamos com diversas áreas para 

realizamos nosso trabalho, mas temos uma configuração própria, elementos que nos são caros. Somos um grupo 

que possui especialização e compreensão que construímos com muito esforço, historicamente. O que precisamos é 

melhorar a compreensão que nós próprios temos de nós dentro do próprio campo. Por isso, há muito por ser feito, 
em que pese termos andado bastante.  

9. 
Sim. Inclusive em meu setor há 2 profissionais com esse mesmo cargo. 

10. Sim. Haja vista que as atribuições não são exclusivas do RP é que aliás não conseguimos e te então de maneira 

geral, no Brasil, definir o que é exclusivo do RP como acontece com outras profissões onde o limite é bem definido. 
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11.  Haveria prejuízo, pois o profissional de RP tem em formação global da comunicação, podendo exercer funções de 
outras áreas da comunicação. Já os demais profissionais possuem formação restrita a suas próprias funções. 

12.  Não. Antes havia outros profissionais nesta função e o trabalho não era realizado conforma as necessidades do 
cargo e da instituição. 

13.  
Não. Falta de conhecimento técnico sobre a gestão dos públicos 

14.  
Antes de eu chegar no Ifal, uma jornalista assumia essas funções de eventos. 

15.  
Sim. Acredito que os jornalistas também conseguiriam desenvolver a função. 

16.  Sim, como disse anteriormente, aqui na UFFS, pelo menos no campus que trabalho, atuo como assessor de 

comunicação e não necessariamente como um Relações Públicas. Inclusive, é bem claro que o concurso só exigiu 

um RP por conta da carga horária ser maior que, por exemplo, a de um JOR. 

17.  
Não 

18.  
Não.  

19.  Não. Um jornalista não saberia lidar com todos os públicos e nem ter o know-how de cuidar das redes sociais. O 
publicitário não saberia organizar uma solenidade de colação de grau e teria dificuldade na criação de matérias 

jornalísticas diárias. 

20.  
Sim. Desde que seja da área de comunicação  

21.  Não, com certeza haverá um prejuízo, pois o profissional de Rp tem um perfil generalista que consegue abranger as 
diversas atividades de comunicação, enquanto os profissionais de outras áreas tem um perfil especialista e não 

possui visão gerencial.  

22.  
Certamente uma pessoa na área de programação visual será muito bem-vinda e necessária.  

23.  Não, outras habilidades podem não se identificar com as atividades e alegar desvio de função. 

24.  Em partes. As funções próprias de relações públicas não são desenvolvidas na instituição onde estou lotada.  

25.  Parcialmente sim, mas há diversos pontos que não recebem a devida atenção. Isso prejudica uma comunicação 

estratégica. 

26.  Onde atuo não.  

27.  Em opinião pessoal, acredito que sim. Na opinião dos gestores, não. 

28.  sim, desde que tenha conhecimento técnico. 

29.  Acredito que um profissional de jornalismo conseguiria, mas desde que ele seja uma pessoa articulada e flexível. Se 

for um profissional rígido, inflexível, não dinâmico ele não conseguirá atender as demandas.  

30.  Sim, por profissionais da comunicação social, administração e/ou secretariado executivo. mas com aperfeiçoamento 

continuo. De preferência uma pós-graduação.  

31.  Sim, no entanto cada área da comunicação possui um visão diferente do mesmo problema comunicacional, 

portanto, não agiriam da mesma forma que um RP. Vejo que as outras áreas não possuem uma visão estratégica, 
nem anseiam pelo planejamento das ações. 

32.  Outro profissional poderia fazer. Mas o olhar apurado para o relacionamento com o público, para a linguagem 
específica com cada um e o jogo de cintura que temos, não seria alcançado.   

33.  Não. Outro poderia realizar, mas a visão sistêmica que o profissional de Relações Públicas tem impacto no 
planejamento e realização das atividades. A atuação do RP é mais estratégica. 

34.  Não. É preciso estudo científico, especializado para atuar de maneira adequada com relação aos públicos.  

35.  . 

36.  depende, tudo tem a ver com a capacidade do profissional de executar diversas atribuições. Prefere-se que os 

profissionais adequados estejam à frente delas 

37.  Não, há prejuízo para a instituição pelos conhecimentos adquiridos como por exemplo posição das bandeiras em 

um evento, ordem de protocolo, etc. 

38.  SIM. DENTRO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, ACREDITO QUE PROFISSIONAIS DAS 3 HABILITAÇÕES 

PODEM REALIZAR QUASE COMO UM TODO O TRABALHO DO RP. 

39.  Sim. Trabalho com o Cerimonial da instituição 

40.  Não é possível. 

41.  Sim. Qualquer servidor sem necessariamente ser um profissional de comunicação poderia hoje exercer as atividades 
que eu hoje executo no meu setor visto que essas atividades não exigem o conhecimento na área de Relações 

Públicas.  

42.  Acredito que o Relações Públicas é o profissional que possui a visão mais ampla da comunicação organizacional, 

sendo também muito importante para a realização do nosso trabalho a visão dos demais colegas da comunicação. 

43.  Acredito que não. Meu papel hoje exige que eu seja estratégica e também tática. Vejo que as outras habilitações de 

comunicação não possuem uma visão tão ampla e integrada da comunicação quanto o RP, por isso que no órgão 

que eu estou hoje a minha substituição se daria sem prejuízo se fosse por outro RP. 

44.  Nas atividades que dependem de relacionamento mesmo, não acho que seria positivo trocar o profissional. Mas em 

outras, como as redes sociais, não vejo problema. 

45.  Acho possível, pois as atividades exclusivas de RP geralmente não são executadas. 

46.  Temos jornalistas que fazem o trabalho semelhante aos relações-públicas, porém com turno de 5 horas diárias 

devido ao seu estatuto.  
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47. Não seria possível. O RP tem em sua formação a visão ampliada e sistêmica da atuação de todos os profissionais da 
comunicação o que permite uma atuação como gestor da comunicação e diversifica o uso dos recursos e mídias 

para atingir os objetivos de comunicação da instituição.  

48. Não. Os profissionais de outra área podem contribuir para agravar ainda mais o entendimento de que a 

comunicação é apenas um instrumento de divulgação, que pouco contribui para as decisões estratégicas da 

instituição. 

49. Não. O RP é o profissional mais adequado para executar as atividades. 

50. Não. Há conhecimentos que profissionais de outra formação não possuem, assim como falta habilidades de 

relacionamento. 

51. Com certeza. A demanda de trabalho é muito grande. E os profissionais estão mais escassos. 

52. Não, as atividades estão de acordo com o profissional de RP, não acho que outro profissional pudesse realizar de 
forma satisfatória. 

53. Em relação às atividades de eventos (apenas eventos), acredito que sim, essa função pode ser exercida por outros 
profissionais, desde que conheçam as regras de protocolo e cerimonial, afinal um curso de RP é muito mais do que 

uma disciplina de eventos. Agora, em relação às outras funções de RP, acho que somos profissionais adequados 

para executá-las. 

54. Isoladamente, não. 

55. Não entendi muito bem a pergunta. Se a pergunta é se um jornalista ou PP poderia exercer minhas funções de RP, a 

resposta é: em parte. O melhor seria haver eu de RP e mais um profissional, isso sim. Faz falta haver mais um par 

de comunicação, até para poder construir de modo mais eficaz uma cultura de comunicação onde trabalho. Minha 

atuação acaba sendo solitária. 

56. Acho que o profissional de Relações Públicas recebe em sua formação um escopo maior de aprendizados em 

relação à outras formações, porém acredito muito mais no perfil do profissional do que na sua formação para 
decidir se ele está apto ou não para exercer determinada função.  

57. Com certeza. Na minhas equipe há profissionais que podem coordenar o cerimonial. 

58. Eu defendo a atuação dos profissionais de RP nas áreas que nos cabem, portanto sim, acredito em problemas 

derivados em caso de outros profissionais atuando.  

59. Acredito que sim, porém a formação de Relações Públicas é muito ampla e os profissionais acabam desenvolvendo 

mais afinidade e experiência profissional em determinadas áreas. Isso influencia na execução do trabalho e das 
funções. 

60. não, existem atividades intrínsecas aos RPs. 

61. Sim, mas apesar de não causar prejuízo, outro profissional estaria em desvio de função caso exercesse as funções de 

RP 

62. Atividades mais operacionais, sim: aquelas que são relacionadas a outras habilitações de comunicação, como o 

Jornalismo, a Publicidade e a Multimídia. No entanto, o que concerne à gestão da comunicação e imagem 
institucionais junto aos stakeholders, não há outro profissional mais habilitado que o relações públicas. Isso porque 

nossa Habilitação nos proporciona uma visão mais macro da comunicação, inclusive administrativamente, que nos 

dá condições de definir estratégias mais alinhas às necessidades dos públicos. 

63. Não, é imprescindível a atuação de um RP para essa função visto que o jornalista ou outro colega comunicador não 

teria o mesmo feeling para o desenvolvimento das ações de relacionamento com os diferentes stakeholders. 

64. Acredito que não. A formação de Relações Públicas tende a ser a mais completa dentre os profissionais de 

comunicação, principalmente, por ter uma caráter estratégico e gerencial, pensando a instituição em sua 

complexidade.  
Atividades práticas e técnica poderiam ser substituidas por outros profissionais, contudo, a perspectiva de 

administrador de comunicação cabe ao RP. 

65. Acredito que outro profissional até poderia desenvolver as ações sim, mas creio que os RPs são os melhores 

preparados para tal, principalmente em se tratando de planejamento e relacionamento com os públicos. No entanto, 

quando entendi a dinâmica do serviço público, também passei a considerar que, às vezes, mais vale uma pessoa 

com boa vontade e disposta ao trabalho do que alguém com formação na área, mas sem comprometimento.   

66. Já participei de um encontro de comunicação de todos os profissionais da rede federal em 2010 e, naquela época, 

foi possível perceber que havia poucos profissionais de RP, acredito que esse quadro não tenha alterado, já que os 
códigos de vaga parecem estar cada vez mais restritos. Desta forma, acredito que a instituição não se apega à 

existência de um profissional específico de RP, para planejar/conduzir cerimonial e organização de eventos. 

67. Não. Falta conhecimento sobre a visão macro da comunicação e relacionamento com públicos. 

68. Sim, ´porém, não teria a mesma percepção que a formação em RP proporciona. 

69. Não, as atribuições do cargo são para o perfil de RP. Um jornalista faria a parte de Assessoria de Imprensa. 

70. As minhas atividades estão bastante ligadas ao cerimonial universitário, senso assim creio que RP seja o mais 

indicado.  

71. Não. Como trabalho em uma equipe formada por um contador, um relações públicas e uma técnica em assuntos 

educacionais, cada um trabalhando nas suas respectivas áreas de atuação e de forma sinérgica, as funções do RP só 

podem ser inexercitadas por este profissional.   

72. Não, pois a visão estratégica e relacional, ainda que não seja prerrogativa exclusiva do profissional de RP, é 

prioritária ao olhar acurado deste no que se refere à comunicação institucional. 

73. NÃO. SEM PREJUÍZO PARA A INSTITUIÇÃO E PARA O PROFISSIONAL NÃO TEM COMO. 

74. Não. O profissional de comunicação social habilitado em RP possui conhecimento da gestão da comunicação e 

relacionamento com diversos públicos (internos e externos). 
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75.  Acredito que os profissionais da área de comunicação, seja jornalista, RP, publicitário e outros, a cada dia têm se 
especializado para atuar em diferentes áreas. É muito difícil encontrar um jornalista que esteja somente na redação 

ou um RP que trabalhe somente com eventos. Enfim, acredito muito em profissionais de comunicação 

multifacetados e que consigam atuar em qualquer frente, desde que esteja inserido em um contexto de 

comunicação. Sendo assim, acredito que qualquer outro profissional da área, sem ser um RP, possa realizar as 
atividades que hoje exerço. 

76.  Executo hoje algumas tarefas operacionais que algum técnico em eventos executaria. 

77.  Não. O nosso olhar e as nossas preocupações para o lado institucional, para a  imagem, identidade e cultura, e para 

o relacionamento benéfico para todos os lados não pode ser substituido. Não há outra formação nem parecida. 

78.  Creio que não pois a função de relações públicas é estratégica e há conhecimentos que somente a formação neste 

curso pode oferecer. 

79.  Não. 

80.  Não. Nunca um profissional que se preparou para tal função será trocado e não aparecerão falhas no setor ou 

função.  

81.  RP é um.profissional que pode agregar muito a instituição na construção permanente da imagem da mesma e no 

relacionamento com os públicos, bem como cada profissional tem a acrescentar em sua área.  

82.  Um jornalista talvez poderia desempenhar as atividades de assessoria de comunicação/imprensa (produção de 

conteúdo noticioso), mas não seria capaz de planejar outras atividades institucionais como relação com as escolas 

da cidade (público em potencial) 

83.  Os resultados alcançados com o trabalho realizado por uma equipe de comunicação são visíveis. Cada profissional 

dessa equipe tem sua função devidamente definida. Não vejo como um jornalista conseguir desempenhar o papel de 
um RP e vice-versa ou em qualquer outro caso. 

84.  No caso da condução de cerimoniais, sim. Com o treinamento correto, é possível para qualquer pessoa ser mestre 
de cerimônias. A produção de conteúdo para redes sociais eu acredito que funcione melhor quando é feita por 

equipes multidisciplinares, incluindo um RP. 

85.  Sim, se o profissional tivesse um olhar sistêmico e estratégico da comunicação não teria prejuízo. 

86.  Não, não seria possível pois as atividades de Relações Públicas estão garantidas na legislação e a formação 
acadêmica corrobora para o desenvolvimento do conhecimento adquirido na academia seja desenvolvido com 

excelência. A Instituição com certeza teria prejuízo e descontinuidade de serviços ocasionando perdas na qualidade 

do serviço prestado a comunidade acadêmica.  

87.  Não. Além da gestão de eventos trabalho campanhas institucionais e a gestão da comunicação interna, manuais, 

sites e redes sociais da pró-reitoria. 

88.  Não. 

89.  Acredito que não. O trabalho que desempenhamos e os relacionamentos que estabelecemos precisam de uma 

capacidade de negociação e de fazer política de interesses. 

90.  Não. A formação em relações públicas, a meu ver, é a unica na comunicação social que tem a visão global do uso 

de técnica e linguagem para trabalhar a imagem institucional. Como meu setor produz videos com caráter 

jornalístico, de documentário e institucional, é preciso que a coordenação tem a visão ampla da comunicação 

integrada. 

91.  No cargo de produtora cultural, acredito que sim, pois não executo funções exclusivas de RP. Mas especificamente 

para o cargo de RP, acho que este é mesmo o cargo mais indicado para as atribuições.  

92.  Sim. Por sermos três servidores no setor que executam as mesmas atividades, qualquer outro profissional 

conseguiria integrar facilmente.  

93.  Não seria, pois falta conhecimento técnico, mesmo que tenha boa vontade. 

94.  Sim. Como chefe do cerimonial, qualquer servidor com uma capacitação estaria apto a exercer o cargo, porém o RP 

agrega o diferencial da personalização das demandas de cada público para cada atividade. 

95.  outro profissional poderia exercer estas funções, porém, com prejuízo para a instituição pois além dele não ter a 

formação acadêmica, nem o olhar de um RP 

96.  Não é possível, pois não tem a capacitação para lidar com o público. 

97.  Não. O Relações Públicas possui uma formação que eu julgo importante para exercer as atividades de forma eficaz. 

98.  Não. Acredito que apenas o RP possui as ferramentas necessárias para tal fim 

99.  Acredito que outro prodissional da comunicação teria um outro foco (não tanto em público talvez). Ex: Um 

publicitário ficaria mais a vontade trabalhando com peças gráficas, etc. 

100.  Não. 

 

Classificação das categorias: 

SIM  NÃO  PARCIALMENTE 

Mesmas atividades operacionais 5  
Especificidades da área e função de 
RP 

15  
Seria prejudicial à 
comunicação estratégica 

1 
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Desde que da área de comunicação 4  Cada profissional tem sua função 6  Em algumas áreas sim, 

outras não 
5 

Jornalistas exerceriam 3  Atuação com públicos requer 
estudos específicos 

5  

Não teria um 

relacionamento 
adequado com os 

públicos 

3 

por um profissional capacitado com 

olhar sistêmico e estratégico 
3  RP tem técnica e linguagem próprias 4  

Jornalistas poderiam 

executar algumas 

funções 
2 

Sim mas em desvio de função 2  Legalidade da profissão 2  Depende da capacidade 

dos profissionais 
1 

Sim mas haveria prejuízo das 

atividades 

2  RP é tem visão mais ampla e macro 2  

Em  partes. As funções 

próprias de relações 

públicas não são 
desenvolvidas na 

instituição 

1 

Assessoria de comunicação faria 

estas funções 
1  Atribuições do cargo são para o 

perfil de RP 
1  Perfil profissional que 

determina 
3 

Com o devido preparo 
1  Atuação do RP é estratégica 1    

Grande demanda, poucos 
profissionais 

1  Caráter estratégico e gerencial de RP 1    

Há poucos profissionais de RP nas 

instituições 
1  Comprometeria organização de 

eventos e protocolo 
1    

Indefinição do que é função 

exclusiva de RP 
1  Comunicação não é apenas um 

instrumento de divulgação 
1    

Porque função de RP e jornalista se 

confundem. 
1  Configuração deontológica da 

profissão  
1    

Reposta sem justificativa 6  Gestão da comunicação e relacional 

são prerrogativas dos RPs 
1    

   Há prejuízo das atividades 1    

   
RP está habilitado para as atividades 

de cerimonial e protocolo 
1    

   
RP tem prerrogativas em capacidade 

de negociação e política de 

interesses 
1    

   
Visão estratégica e relacional são 

prerrogativas dos RPs 
1    

   Reposta sem justificativa 7  

 
 

 31   52   16 

 

 

QUESTÃO Nº 22 - A sua participação na organização de eventos institucionais está de acordo com as 

prerrogativas de RP? Justifique: 

Sim 64 

Não 16 

Não trabalho com eventos 10 
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Em partes 10 

 

1.  Não. Aqui há a cultura da criação de comissões para os eventos, que ficam responsáveis por tudo que o envolve. 

Algumas vezes pedem assessoramento, mas não é usual. Devido às demais demandas que atendo, dificulta se 
envolver em todos os eventos institucionais como deveria ser. 

2.  
Sim, obedecendo prerrogativas de cerimonial e eventos  

3.  
Não participo de organização de evento pois não teríamos servidor suficiente para tal.  

4.  Sim. Sou a principal responsável por essa atividade, sempre atuando no sentido de manter e promover o 

relacionamento da instituição com os seus públicos, visando o fortalecimento da imagem institucional. 

5.  
Sim. Cuidamos do planejamento e execução dos eventos da reitoria. E auxiliamos aos demais. 

6.  
Não atuo diretamente com eventos. 

7.  
Sim, há diferentes demandas, mas sempre dentro das prerrogativas do profissional. 

8.  Sim, está, mas precisa avançar. Nossa luta na instituição é fazer com que nossos assessorados não nos confunda 

com meros executores de tarefas para a realização dos eventos. Precisamos fazer nossos públicos entenderem de 
que somos capazes de planejar um evento acadêmico em nossas instituições desde   o planejamento para a 

configuração dos mesmos, inclusive temáticas, até as estratégias de configuração na realização que auxiliem e 

sejam responsáveis sobre os resultados esperados pela instituição. 

 
 Um exemplo prático que trago aqui nesse depoimento são as realizações das jornadas pedagógicas do campus 

Aracaju. Tenho sido indicada nas portarias da organização desses eventos e tenho levantado este debate durante os 

planejamentos até a realização do evento. Posso concluir e dizer que estamos em construção. 

9.  Sim. Geralmente participo na gestão da comunicação, auxiliando no pré e pós evento, relacionamento com a mídia 

e redes sociais dos eventos. 

10.  
Não atuo mais neste setor. Quando atuava estava sim. 

11.  
Sim. Os eventos institucionais são  

12.  
Sim. Seguimos todas as normas, leis e procedimento para a execução de eventos públicos. 

13.  
Não trabalho com organização de eventos 

14.  
Sim, participo ativamente da organização e da parte de cerimonial/protocolo 

15.  Sim. Auxilio vários eventos da universidade e constitui uma ferramenta bem eficaz para estreitar relacionamento 

com os públicos de interesse. 

16.  Difícil responder, aqui na UFFS não tem um setor para eventos, tudo muito espalhado, logo dificilmente participo 

na organização de eventos institucionais. 

17.  
Sim 

18.  
Sim. 

19.  Sim. Tenho total liberdade para elaborar e executar os eventos, obviamente pautado em todos os regimentos e 

decretos que os legislam 

20.  
Sim. Mas muitas vezes realizamos outras funções que fogem as prerrogativas de RP 

21.  
Sim.  

22.  
Sim, pois atuo desde o pré-evento até o pós-evento, sendo uma das funções mais recorrentes aqui no campus.  

23.  Sim. 

24.  Em partes. Muitas vezes o envolvimento limita-se apenas a elaboração do cerimonial e função de mestre de 

cerimonias.  

25.  Sim. Temos eventos como pratica formal e estratégica. 

26.  Não, aqui no IFG quem planeja e executa os eventos é a Pró-reitoria de Extensão, eu apenas faço o roteiro e sou 

mestre de cerimônias.  

27.  Não. É a primeira vez que existe um profissional de RP na Universidade, o que traz muitas interpretações errôneas 

sobre como ele deve atuar. 

28.  sim 

29.  Sim. As atividades de eventos institucionais vão desde a organização, passando pela execução e chegando ao pós-

evento.  

30.  Sim, colaborando com o reforço da imagem institucional. 

31.  Acredito que sim. Mesmo que em algumas situações você faça todo o rabalho sozinha, hoje temos técnicos em 

eventos na equipe. 

32.  Não participo 

33.  A minha participação é operacional, em eventos típicos de ambiente acadêmico (colação de grau por ex), sem 

estrutura física, de pessoal e financeira para o planejamento de outros eventos estratégicos que cumpram o papel de 

aproximar públicos e atingir a determinado(s) objetivo(s).  
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34. Em partes. Dado o baixo número de servidores (ou de servidores engajados) muitas vezes acaba ficando para o RP 
tarefas além de suas tradicionais.  

35. . 

36. Não, a minha participação tem mais aproximação da comunicação institucional como um todo. O Cerimonial e os 

eventos estão mais próximo do Cargo Técnico em eventos. 

37. Em partes, sou responsável pelos eventos do meu campus realizado pela direção. Organizo, executo e controlo o 

processo desses evento. Porém, professores e ligas acadêmicas fazem eventos em que cabe a esta assessoria 
somente a cobertura fotográfica e redigir a matéria informativa para site e facebook. 

38. SIM. 

39. Em parte. Trabalho com o Cerimonial da instituição 

40. Sim. 

41. Não. Não participo da organização dos eventos institucionais. Esse trabalho na verdade é realizado por uma 

servidora que não tem qualquer relação com a área de Relações Públicas ou mesmo Comunicação Social.  

42. Sim. 

43. Sim. Pelo fato da equipe ser reduzida não consigo ajudar nos eventos de forma total, mas como RP garanto uma 
boa divulgação, assessoria na organização, cerimonial e protocolo quando necessário. 

44. Sim. Sou responsável apenas pelos eventos oficiais (colação de grau, aniversário da universidade), os eventos 
gerais dou suporte quando solicitado (escrever cerimonial, fotos) 

45. Não, pois geralmente não participo da organização, mas participo da execução. 

46. Não trabalho com eventos no IFPR. 

47. Sim 

48. Em parte. Os eventos são decididos em outros setores, independente da análise dos públicos ao qual se destinam e 

das melhores estratégias de execução.  

49. Não. A instituição não realizada o devido diagnóstico da comunicação. 

50. Sim. A equipe de relações públicas participa em  diferentes níveis, de acordo com o tipo de evento. Há eventos em 
que a participação ocorre desde a concepção, quando integramos as comissões organizadoras e participamos do 

planejamento, acompanhamento e execução das atribuições de comunicação. Em outros, oferecemos assessoria de 

comunicação e realizamos o cerimonial. 

51. Sim. De acordo com as atribuições do cargo. 

52. SIm, fazemos eventos ligados diretamente ao gabinete do reitor e formaturas. 

53. Sim, porém não concordo que RP seja apenas "eventos". Podemos muito mais, principalmente em relação ao 
planejamento estratégico, relacionamento com os públicos e mídias sociais 

54. Sim. Ajudo na organização e eventualmente na elaboração e execução do cerimonial. 

55. Sim. Há bastante separação das minhas atribuições de RP com as das demais áreas. 

56. Sim 

57. sim. Atuamos baseados no decreto existente e fazemos os devidos ajustes para  nossa realidade universitária. 

58. Atualmente não trabalho em eventos institucionais 

59. Não participo muito de eventos institucionais, mas quando atuava, estava de acordo. 

60. sim, participo desde o planejamento até a execução, incluindo o cerimonial 

61. Sim. Desde o planejamento até a execução e avaliação dos eventos, tudo está dentro das atribuições de um RP 

62. Atualmente, não me envolvo em eventos institucionais, a não ser na produção de materiais de comunicação visual e 
na cobertura jornalística, visto que há um volume alto de eventos no Campus, geralmente vinculados a projetos de 

extensão. Em eventos relacionados à formatura e outras solenidades, há uma Comissão destinada a isso. Prefiro me 

manter neutro diante dessa demanda, uma vez que já possuo um volume alto de atividades. 

63. Sim, é comum que realize o cerimonial e também o planejamento de ações institucionais como aniversário da 

universidade e outros eventos institucionais. 

64. Sim. Geralmente, na minha função atuo na coordenação de eventos. 

65. Sim, totalmente. 

66. Eu trabalho diretamente com eventos, que inclusive ocorrem em grande quantidade na instituição. 

67. Em alguns eventos sim, mas não sou envolvida em todos os eventos, pois desconhecem quais são as nossas 

atribuições.  

68. Não organizo eventos 

69. Sim, temos um manual de eventos e cerimoniais e uma comissão de formaturas. 

70. Sim, 

71. Atualmente não trabalho diretamente com eventos. 

72. Sim. Contudo, na maioria das vezes, somente as funções de cerimonial e protocolo são exercidas. 

73. SIM. DESDE O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO EVENTO E CERIMONIAL. 

74. Sim. Participo da organização de eventos na instituição, que muitas vezes envolve outros setores do IFMS como a 

Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Pesquisa.  

75. Eu não realizo mais eventos institucionais e sou muito grata a atual gestão por isso. Antes da UFF, trabalhava na 

UNIRIO, outra institução de ensino superior, e lá a minha função era basicamente ser mestre de cerimônias. Eles 



276 

 

queriam um profissional para ler nas cerimônias oficiais e, sinceramente, acredito que qualquer pessoa possa 
exercer essa função. Particularmente, gosto de trabalhar com planejamento, pensar em campanhas e em estratégias 

de comunicação que atendam as demandas dos nossos públicos de interesse.  

76.  Não. Ainda é muito restrita a minha participação na fase de planejamento dos eventos, A função do relações 

públicas infelizmente ainda é vista muito como operacional quando se trata de eventos. 

77.  Sim. Organizo o presto apoio de diversas formas, além de fazer cerimoniais. 

78.  Certamente. Os eventos os quais organizei foram inclusive revisados por outra RP da instituição, que dedica-se 
exclusivamente aos eventos oficiais da UFSM. Assim não há risco de qualquer irregularidade. 

79.  Mais ou menos, aqui eu faço de tudo, desde de botar a mão na massa (trabalho operacional) até ser mestre de 
cerimonia (em ocasiões internas) 

80.  Não. Devido ao poucos servidores da área nas instituições acaba que fazemos de tudo um pouco.  

81.  Contribuímos com o que nos é solicitado. De acordo com o que deseja a chefia imediata. 

82.  Sim 

83.  Não participo na organização de eventos. 

84.  Depende muito do evento. 

85.  Está de acordo. Tenho envolvimento direto apenas nos eventos que são feitos pelo gabinete da reitoria e costumo 

desempenhar funções de cerimonial/protocolo e contato com as autoridades, além de articulação da divulgação. 

86.  Sim, está de acordo e prevista em Edital. 

87.  Sim. Atuo na concepção, planejamento e execução do evento. Eles são de minha responsabilidade aqui na 

PROGEP. 

88.  Sim 

89.  Não realizamos eventos. 

90.  Não organizo eventos. 

91.  Depende um pouco do que se entende como eventos institucionais.  

92.  Hoje em dia tenho feito coberturas jornalísticas nos eventos. 

93.  Sim, está auxilio na organização e faço os cerimoniais, para que seja seguidos os padrões. 

94.  Não. Em nossa instituição o cerimonial é encarregado de realizar todas as etapas e necessidades do evento, 
passando pelo planejamento até execução do evento/visita/reunião, mestre de cerimônias, servir água, etc... 

95.  Sim. pois atuo no cerimonial e protocolo, registro fotográfico e publicação nas redes sociais 

96.  Sim. Atuo também nos eventos solenes da Universidade. 

97.  Nem sempre. A atividade de organização de eventos está dividida com o Produtor Cultural, portanto existem 

algumas incongruências. 

98.  Sim.  

99.  Sim. Planejamento, execução e pós evento. 

100.  Sim. 

 

QUESTÃO Nº 23 - Como é sua actuação junto ao Ensino? 

Não atuo 17 

Atuo 44 

Pouca atuação 39 

 

1.  Difícil. Contamos com o perfil dos gestores que ocupam os cargos relacionados ao Ensino. Normalmente não 

entendem de que forma a comunicação pode auxiliá-los e não a utiliza como ferramenta ao alcance de seus 

objetivos. Culturalmente é uma área isolada dos setores administrativos. 

2.  
Sou docente da UFG 

3.  Participação e cobertura de eventos institucionais e produção de material de divulgação, tanto para site institucional 

quanto para redes sociais. 

4.  Direta. Todas as ações são construídas em conjunto e de forma indissociada, visto que comunicação é área meio e 

ensino é área fim. 

5.  
Somos atividade-meio  

6.  
A minha atuação fica mais restrita a divulgação 

7.  
Pouca, divulgação quando necessário 
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8. Penso que minha resposta anterior tratou de abordar essa questão. Minha atuação no ensino é no sentido de que nós 
relações públicas possamos ajudar a compreender o papel pedagógico dos profissionais de comunicação social nas 

ações instituições para além das atribuições que são conferidas aos relações públicas. 

 Essa abordagem tem sido levantada por mim juntos aos colegas do setor, junto a diretores e gestores de ensino. 
Precisamos nos aprofundar nas contribuições que somos capazes de oferecer, no planejamento e pensar a educação. 

É óbvio que devemos enfatizar a profissão de relações públicas, mas não devemos pensar nossas ações sem ampliar 

a visão de nossos papeis juntos. 

9. Já ofereci cursos de extensão em projetos que buscaram integrar alunos dos cursos de comunicação da instituição 

em que atuo (jornalismo e relações públicas) e o setor de Assessoria de Comunicação. Também já ministrei aula no 

curso de graduação em relações públicas e, sempre que posso, busco levar a minha experiência profissional para a 
salas de aula.  

10. 
Acompanhamento através do Portal da instituição. 

11. 
Ministro cursos e palestras dentro da instituição para alunos e servidores. 

12. Os alunos são frequentemente envolvidos nas atividades da Diretoria e dos eventos além de uma efetiva 

comunicação com eles. As inúmeras pautas para a imprensa também são oriundas da área de ensino. 

13. 
Atuo junto ao curso de Comunicação, com aulas, palestras e consultorias 

14. 
Suporte nos eventos relacionados à pró-reitoria de ensino (fóruns, seminários, reuniões, etc) 

15. 
Por meio da difusão do conhecimento científico realizado pelos professores pautando a imprensa. 

16. Creio que a resposta para esta e as duas próximas questões possam ser a mesma, minha atuação ao 

ensino/pesquisa/extensão se resume a algumas ações visando a divulgação de atividades realizadas pela 
universidade. 

17. O local que atuo é o Cerimonial, então por isso somos o órgão responsável em realizar as Colações de Grau, por 
isso somos o final de todo ciclo do estudante com o ensino de graduação; 

18. 
Apenas divulgação de projetos. 

19. 
Apoio ao Grêmio e CAs e criação de eventos para engajamento dos alunos. 

20. 
Divulgar editais assim como os cursos oferecidos em nosso campus 

21. 
Apoio aos eventos e divulgação das atividades desenvolvidas. 

22. Promoção e divulgação das ações realizadas, desde cobertura de aulas diferenciadas, viagens técnicas, etc., até a 
coordenação das solenidades de conclusão de curso.  

23. Divulgação de atividades de ensino e de melhorias na comunicação dos processos. 

24. Eventos 

25. Pontual. 

26. Baixa, faço algumas divulgação das ações e participo dos eventos como mestre de cerimônias. 

27. O trabalho é sempre desenvolvido para o aprimoramento das atividades administrativas relacionadas ao ensino. 

28. apoio na organização de eventos do setor 

29. Somente divulgação 

30. As minha funções estão ligadas ao corpo técnico da instituição. Esporadicamente colaboro de disciplinas  no curso 

de comunicação, administração e secretariado executivo. 

31. Nenhuma 

32. Não atuo 

33. Acompanhamento de ações para divulgação. 

34. O relacionamento se dá através da Coordenação de Comunicação como um todo (para divulgações, apoio em 

eventos, produção de materiais) e não com relação específica ao cargo de RP.  

35. . 

36. Auxiliando nas demandas de identidade visual e algumas ações específicas de campanhas 

37. Cobrir as ações eventos para noticiar. 

38. FICAMOS PRÓXIMOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ÁREA DE ENSINO. 

39. Trabalho com o Cerimonial da instituição 

40. Divulgação das ações, campanhas institucionais, redes sociais, asseramento e realização de eventos. 

41. Atuo na Pró-Reitoria de Ensino apenas auxiliando a elaboração das campanhas para processos seletivos e algumas 
atualizações em portais institucionais que são de responsabilidade da Pró-Reitoria.  

42. Apoiamos a PROEN na divulgação de ações, na realização e cobertura de alguns eventos. 

43. Apoio a professores em matérias com relação a minha área. 

44. Divulgação de informações para os alunos e relacionamento com escolas para trazer novos alunos. 

45. Não existe. 

46. Apenas de divulgação. 

47. Sou supervisora de estágio no meu local de trabalho, possibilitando a vivência profissional de estudantes de RP. 
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48.  Não há participação. 

49.  Planejamento e aprovação de planos de comunicação para projetos e eventos. 

50.  Sou responsável por supervisionar estudantes de Relações Públicas em atividade de estágio. 

51.  Muito satisfatória. 

52.  não atuamos 

53.  Auxilio nos eventos de Ensino  

54.  Muito pequena. Já fui convidado a participar de algumas aulas trazendo experiências da atividade. 

55.  Pontual. Não trabalho em unidade acadêmica da universidade. Atuação se dá quando há algum projeto específico. 

56.  Trabalhamos em uma instituição de ensino, porém não atuamos na vertente de ensino na instituição (em sala de 
aulas). Apenas esporadicamente.  

57.  Nossa atividade é de promover a organização adequada nos eventos desta área nos quais o reitor ou vice-reitora 
estejam presentes. 

58.  Orientando bolsistas no setor e estagiários do curso de relações públicas, além de todas as atividades desenvolvidas 
para a divulgação do que é produzido pelo ensino no Centro  

59.  Contribuo articulando campanhas e projetos junto aos laboratórios e disciplinas do curso de Comunicação Social, 
além de orientar bolsistas e estagiários. 

60.  nossas ações envolvem a universidade como um todo, abrangendo todas as áreas 

61.  Há participação em atividades de sala de aula, esporadicamente 

62.  Contribuo com a divulgação de informações que sejam demandas pela Direção de Ensino. 

63.  Não atuo. 

64.  Não tenho contato diretamente, com exceção em minhas atividades como doutorando. 

65.  Minha proximidade maior está no sentido de pensar estratégias de ingresso para os possíveis alunos, por meio de 

oferta de cursos, por exemplo. Outra questão é em relação as informações a serem divulgadas, estou sempre em 
contato com o ensino para me manter informada sobre cursos ofertados, número de vagas, formas de ingresso, 

requisitos legais etc.  

66.  Acompanho algumas demandas ligadas ao ensino. 

67.  Temos bom relacionamento com a Pró-reitoria e realizamos alguns trabalhos em parceria. 

68.  Divulgação apenas 

69.  Organização e divulgação de eventos internos, ligados à Assistência Estudantil 

70.  Trabalho na organização dos eventos a pesquisa, ensino e extensão.  

71.  As pontes que fazemos entre a nossa instituição e outros órgãos resultam em impactos diretamente ligados ao 
Ensino.  

72.  Apoio na divulgação de projetos e em eventos. 

73.  NÃO HÁ DIRETAMENTE. APENAS EM EVENTOS DA ÁREA NO SUPORTE TÉCNICO DO EVENTO E 

CERIMONIAL E ASSESSORAMENTO AO GESTOR.  

74.  Meu trabalho como RP, de acordo com o edital do concurso é auxiliar as pró-reitorias. Atualmente auxilio em 

eventos que envolvem a participação do reitor. 

75.  Trabalho apenas no compartilhamento de informações sobre a graduação, seja em um post nas redes sociais ou no 

envio de informativos eletrônicos por e-mail.  

76.  é os setor que a menos envolvimento. Participo em eventos pontuais.  

77.  Não há, aqui, curso na área. 

78.  Eventualmente dou cursos de formação a outros colegas da instituição, na área de gestão de redes sociais digitais - 

com o conteúdo sempre voltado à gestão de redes sociais no serviço público. 

79.  Nenhuma 

80.  Não participo. 

81.  Não exerço a docência, o contato com os docentes se dá no setor de cerimonial nos preparativos para a colação de 

grau e durante o evento. 

82.  Divulgação dos projetos de ensino bem como proposição de oficinas e workshops de questão relacionadas aos 

cursos que tem a ver com comunicação.  

83.  Próxima principalmente ao vestibular ou processo seletivo. 

84.  Apenas divulgando a Universidade para alunos de EM. 

85.   

Apenas na divulgação de processos seletivos e cursos. 

86.  Sempre que houver demandas dentro da minha área de atuação e formação estou à disposição para colaborar. No 

assessoramento do ensino. 

87.  Não atuo nesse ponto na PROGEP, salvo quando há solicitação de parceria com a pró-reitoria. Atuo na parte de 

comunicação. 

88.  Suporte 

89.  Realizamos campanhas e divulgações diversas. 

90.  Faço workshops de audiovisual para a comunidade acadêmica periodicamente. 

91.  Acontece pontualmente em eventos conjuntos ou através de editais para escolha de cobertura audiovisual.  
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92. Apenas divulgação de ações 

93. apenas auxílio em eventos e outras atividades 

94. Atuamos em conjunto quando há visitas e eventos que seja também de interesse da reitoria. 

95. 
minha função é de assessoria de comunicação, publicação de matérias,  prospecções de fontes para entrevistas 

96. Divulgação. 

97. Participação na elaboração de projetos que divulguem ações de ensino. 

98. Nenhuma 

99. Até o presente momento, não tenho atuado. 

100.  Atualmente estou no cerimonial 

QUESTÃO Nº 24 - Como é sua actuação junto à Pesquisa? 

Não atuo 25 

Atuo 41 

Pouca atuação 34 

1. Buscamos informações mas não recebemos. Depende do gestor a ocupar o cargo, se entender a comunicação como 
parceira, funciona bem, caso contrário não há divulgações e ações. 

2. 
Sou pesquisadora e coordenadora de laboratório de pesquisa 

3. Participação e cobertura de eventos institucionais e produção de material de divulgação, tanto para site institucional 

quanto para redes sociais. 

4. Assim como no Ensino, na Pesquisa todas as ações são construídas em conjunto e de forma indissociada, visto que 

comunicação é área meio e pesquisa é área fim. 

5. 
Somos atividade-meio 

6. A pesquisa tem sido um dos pontos altos de relacionamento, de maneira que conseguimos consolidar parcerias em 

alguns projetos. 

7. 
Pouca, divulgação quando necessário 

8. Pequeno ou nenhum. Concluí doutorado em 2016, no campo da História da Educação. Tanto o mestrado como 

doutorado foi realizado no campo da educação. Porém,  arrisco dizer que precisamos unir essas produções e investir 

em nossas instituições. No meu parco entendimento, nós administrativos ainda somos tímidos para atuar em 

pesquisa dentro das nossas instituições. Mas, meus próximos passos em pesquisa têm como objetivo participar dos 
editais internos e começar a contribuir com a pesquisa. 

9. 
Não possuo. 

10. 
Acompanhamento  através do Portal da instituição. 

11. 
Não atuo. 

12. 
Também é semelhante a do ensino, além de envolvimento em editais e projetos. 

13. 
suporte técnico 

14. Suporte nos eventos relacionados à pró-reitoria de pesquisa (já realizamos o CONNEPI em 2016, ano passado 

atuamos na SBPC, etc) 

15. 
Por meio da difusão do conhecimento científico realizado pelos professores pautando a imprensa. 

16. Creio que a resposta para esta e as duas próximas questões possam ser a mesma, minha atuação ao 

ensino/pesquisa/extensão se resume a algumas ações visando a divulgação de atividades realizadas pela 

universidade. 

17. 
não há 

18. 
Apenas divulgação de projetos. 

19. 
Quando há, apenas divulgação das atividades. 

20. 
Divulgar as pesquisas que são realizadas em nosso campus 

21. 
Apoio aos eventos e divulgação das atividades desenvolvidas. 

22. 
Promoção e divulgação das ações realizadas. 
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23.  Divulgação de atividades de pesquisa e participação em comissão para a melhoria da divulgação de pesquisas na 
universidade. 

24.  Eventos 

25.  Limitada. 

26.  Quase não há atuação junto a pesquisa.  

27.  Divulgação das pesquisas de forma acessível e apoio à participação de eventos em escolas do município. 

28.  apoio na organização de eventos do setor 

29.  Somente divulgação 

30.  Em atendimento as demandas institucionais em relatórios de acompanhamento das necessidades dos públicos. 

31.  Nenhuma 

32.  Não atuo 

33.  Acompanhamento de ações para divulgação. 

34.  O relacionamento se dá através da Coordenação de Comunicação como um todo (para divulgações, apoio em 

eventos, produção de materiais) e não com relação específica ao cargo de RP.  

35.  . 

36.  Auxiliando nas demandas de identidade visual e algumas ações específicas de campanhas 

37.  Não atuo 

38.  FICAMOS PRÓXIMOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ÁREA DA PESQUISA E EVENTOS 

LIGADOS À ÁREA. 

39.  Trabalho com o Cerimonial da instituição 

40.  Divulgação das ações, campanhas institucionais, redes sociais, asseramento e realização de eventos. 

41.  Não atuo junto à Pesquisa.  

42.  Apoiamos a PROPI na divulgação de ações, na realização e cobertura de alguns eventos. 

43.  Participo de projetos tanto na execução como na divulgação. 

44.  Apenas divulgação. 

45.  Não existe. 

46.  Apenas de divulgação. 

47.  Não há. 

48.  Não há participação. 

49.  Planejamento e aprovação de planos de comunicação para projetos e eventos. 

50.  Embora seja do meu interesse, está difícil conciliar com as atribuições do cargo.   Não atuo em pesquisa há 4 anos. 

51.  Muito boa também. Estamos trabalhando para envolver cada vez mais não só RP, mas todos os servidores da 

Instituição. 

52.  não atuamos 

53.  Auxilio nos eventos de Pesquisa 

54.  Já participei de projeto de pesquisa. 

55.  Somente de divulgar pautas relevantes ao meu trabalho. 

56.  Há trabalhos em parceria com a pró-reitoria de pesquisa da instituição. É importante essa relação, uma vez que 

universidades públicas são responsáveis por boa parte das pesquisas realizadas nacionalmente. É importante que a 
sociedade saiba e compreenda a função das instituições públicas de ensino que vão além da formação para a 

profissão, mas contribuem muito para o desenvolvimento da pesquisa.  

57.  Nossa atividade é de promover a organização adequada nos eventos desta área nos quais o reitor ou vice-reitora 

estejam presentes. 

58.  Participação em projetos  

59.  Oriento alguns estudantes quanto à pesquisa no local de trabalho, além de também pesquisar e publicar sobre a 
comunicação da Universidade e de dar suporte à divulgação científica. 

60.  nossas ações envolvem a universidade como um todo, abrangendo todas as áreas 

61.  Participo na organização de eventos e divulgação dos projetos de pesquisa da instituição 

62.  Recentemente, passei a integrar a Comissão de Observatório do Mundo do Trabalho (OMT) e propus um projeto de 

pesquisa que buscará identificar quais as necessidades por capacidades comunicativas dos profissionais de 

diferentes arranjos produtivos locais. Mesmo assim, enquanto técnico-administrativo, não posso coordenar o 
projeto de pesquisa e precisarei de um docente para poder efetivá-lo. Fora isso, atendo às demandas de 

comunicação relacionados à pesquisa, em especial o que diz respeito a resultados ou demandas por informações 

vindas da Reitoria. 

63.  Não atuo junto à pesquisa na UFRA.  

64.  Não tenho contato diretamente, com exceção de minhas atividades como doutorando. 

65.  Mais no sentido da comunicação científica, na socialização dos resultados das pesquisas.  

66.  Acompanho algumas demandas ligadas à pesquisa. 

67.  Temos bom relacionamento com a Pró-reitoria e realizamos alguns trabalhos em parceria. 
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68. Divulgação apenas 

69. Divulgação dos trabalhos de pesquisa realizados no Campus 

70. Trabalho na organização dos eventos a pesquisa, ensino e extensão. 

71. As parcerias que buscamos em Brasília impactam diretamente na Pesquisa. 

72. Apoio na divulgação de projetos e em eventos. 

73. NÃO HÁ DIRETAMENTE. APENAS EM EVENTOS DA ÁREA NO SUPORTE TÉCNICO DO EVENTO E 

CERIMONIAL E ASSESSORAMENTO AO GESTOR.   

74. Idem resposta 23. 

75. Idem a resposta anterior. 

76. Também restrito. Dentro da área de inovação é uma abertura maior. 

77. Não há. 

78. Atualmente busco entrar no programa de mestrado profissional em gestão de organizações públicas e meu objeto de 

pesquisa é a revista onde trabalho. 

79. Na organização de eventos. 

80. Não participo. 

81. O serviço de cerimonial na minha instituição não realiza atividades de pesquisa 

82. Divulgação dos projetos de pesquisa 

83. Atuamos em alguns projetos de inovação e tecnologia. 

84. Não tenho participação dentro da Universidade. 

85. Articulação de projeto de divulgação científica, 

86. Sempre que houver demandas dentro da minha área de atuação e formação estou à disposição para colaborar. No 
assessoramento da pesquisa. 

87. Não atuo nesse ponto na PROGEP, salvo quando há solicitação de parceria com a pró-reitoria. Atuo na parte de 
comunicação. 

88. Suporte 

89. Realizamos campanhas e divulgações diversas. 

90. Faço videos sobre pesquisas e eventos promovidos pela pesquisa. 

91. Acontece pontualmente em eventos conjuntos ou através de editais para escolha de cobertura audiovisual. 

92. Apenas divulgação de ações 

93. apenas auxílio em eventos e outras atividades 

94. Atuamos em conjunto quando há visitas e eventos que seja também de interesse da reitoria. 

95. minha função é de assessoria de comunicação, publicação de matérias,  prospecções de fontes para entrevistas 

96. Divulgação. 

97. Relacionamento com pesquisadores para incentivar a divulgação científica. 

98. Nenhuma 

99. Até o presente momento, não tenho atuado. 

100.  Atualmente estou no cerimonial 

QUESTÃO Nº 25 - Como é sua actuação junto à Extensão? 

Não atuo 18 

Atuo 49 

Pouca atuação 33 

1. Idem resposta anterior. É a área por essência e concepção diretamente vinculada às funções de Relações Públicas. 

Deveria ser pensada e reestruturada como um setor unificado ao de Comunicação, sub dividido de acordo com as 
demandas específicas da Extensão e da comunicação na instituição. Não se faz extensão sem se fazer RP.  

2. 
Não participo 

3. Participação e cobertura de eventos institucionais e produção de material de divulgação, tanto para site institucional 

quanto para redes sociais. 

4. 
Da mesma forma que junto ao Ensino e à Pesquisa, sempre trabalhamos de forma articulada. 

5. 
Somos atividade-meio 

6. 
A minha atuação fica mai restrita a divulgação a partir da elaboração de alguns materiais 

7. 
Pouca, divulgação quando necessário 
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8.  Ensaiamos alguns passos, mas nada concreto ainda. Porém, meu interesse está em participar de editais e pleitear a 
pesquisa junto à extensão. Contudo, penso que deveria haver espaço para nós técnicos doutores darmos nossas 

contribuições nos editais dos cursos de pós-graduação em nossas instituições.  Porque compreendo que os cursos 

stricto sensu não são prerrogativas dos docentes no âmbito dos Institutos Federais.  A prerrogativa dos nossos 

docentes estão no limite dos editais de concursos para ocupação de cargo de docentes. No caso dos cursos stricto 
sensu está na seleção curricular e convite.  Considerar isso uma reserva de mercado e dizer que só o docente da casa 

pode se inscrever, ´constitui-se o que considero um erro. Se temos a formação exigida para tal, temos também essa 

prerrogativa. 

9.  
Já mencionei 

10.  
Acompanhamento através do Portal dos cursos ofertados. 

11.  
Ainda não atuo, mas pretendo. 

12.  
Também é semelhante a do ensino e pesquisa, principalmente no envolvimento em projetos. 

13.  
suporte técnico 

14.  Suporte nos eventos relacionados à pró-reitoria de extensão (acompanhamento e cobertura dos alunos que foram 

apresentar trabalhos no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, realização da Mostra Ifal de Artes - com 

projetos culturais de extensão, etc) 

15.  
Por meio da difusão do conhecimento científico realizado pelos professores pautando a imprensa. 

16.  Creio que a resposta para esta e as duas próximas questões possam ser a mesma, minha atuação ao 

ensino/pesquisa/extensão se resume a algumas ações visando a divulgação de atividades realizadas pela 

universidade. 

17.  
Realização de eventos  

18.  
Participo da organização de alguns projetos de extensão.  

19.  
Ainda não há.  

20.  
Divulgar as ações de extensão em nosso campus, assim como coordenar alguns projetos de extensão em nosso setor 

21.  
Apoio aos eventos e divulgação das atividades desenvolvidas. 

22.  Promoção e divulgação das ações realizadas, além de ser servidora ativa na elaboração de propostas de extensão 

(atualmente estou com 3 projetos em andamento).  

23.  Divulgação de atividades de extensão e de melhorias na comunicação dos processos. 

24.  Eventos 

25.  Com boa abertura.  

26.  A minha maior interação é com a extensão, pois são eles que organizam os eventos institucionais.  

27.  Participo do GT de Extensão e do GT de Cultura. 

28.  apoio na organização de eventos do setor 

29.  Somente divulgação 

30.  Apoio na divulgação e organização. 

31.  Nenhuma 

32.  Não atuo  

33.  Acompanhamento de ações para divulgação. 

34.  O relacionamento se dá através da Coordenação de Comunicação como um todo (para divulgações, apoio em 

eventos, produção de materiais) e não com relação específica ao cargo de RP.  

35.  . 

36.  Auxiliando nas demandas de identidade visual e algumas ações específicas de campanhas 

37.  Tenho um projeto cultural em cinema para os alunos 

38.  FICAMOS PRÓXIMOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA EXTENSÃO. 

39.  Trabalho com o Cerimonial da instituição 

40.  Divulgação das ações, campanhas institucionais, redes sociais, asseramento e realização de eventos. 

41.  Não atuo junto à Extensão. 

42.  Apoiamos a PROEX na divulgação de ações, na realização e cobertura de alguns eventos. 

43.  Participo de projetos tanto na execução como na divulgação. 

44.  Apenas divulgação. 

45.  Não existe. 

46.  Apenas de divulgação. 

47.  Participação de projetos da minha instituição e em outras IFES.  

48.  Atuamos por meio de projetos de extensão na área de cultura. 

49.  Planejamento e aprovação de planos de comunicação para projetos e eventos. 
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50. Faço parte do grupo de trabalho que realiza cursos de capacitação em comunicação para a comunidade universitária 
anualmente. 

51. Idem a resposta anterior. 

52. não atuamos 

53. Auxilio nos eventos de Extensão 

54. Participo de diversos projetos. O principal é o projeto Tertúlias, que promove atividades de Ecologia, filosofia, 

ciência, cultura... São ações tanto no Campus, quanto em locais públicos para discussões e debates sobre temas 

propostos, sempre trazendo convidados para conduzir. 

55. Muito pontual. Somente em ações específicas. 

56. A Assessoria de Comunicação trabalha em parceria com a pró-reitoria de extensão em projetos que envolvam a 

comunidade externa e que buscam ampliar canais de comunicação com esse público.  

57. Nossa atividade é de promover a organização adequada nos eventos desta área nos quais o reitor ou vice-reitora 

estejam presentes. 

58. Participação em Projetos 

59. Desenvolvo diversos projetos de comunicação que se enquadram em projetos de extensão, fazendo a integração 
entre servidores, professores, estudantes e comunidade. 

60. nossas ações envolvem a universidade como um todo, abrangendo todas as áreas 

61. Participo na organização de eventos e divulgação dos projetos de extensão da instituição junto à comunidade 

62. A Extensão é a que mais demanda a produção de materiais de comunicação visual e de divulgação. Em 2018, cerca 

de 25% das demandas atendidas em comunicação visual foram da Extensão. Além disso, realizo projetos de 

extensão para ajudar a comunidade local no desenvolvimento de capacidades comunicativas, como a fotografia e o 

planejamento. 

63. Também não há atuação. 

64. É diretamente, visto que estou lotado na Pró-reitoria de Extensão 

65. Também mais no sentido da socialização das ações, embora eu já tenha coordenado um projeto de extensão. As 

ações de extensão são muito interessantes para que a Instituição se mantenha próxima da comunidade.  

66. Acompanho algumas demandas ligadas a extensão. 

67. Temos bom relacionamento com a Pró-reitoria e realizamos alguns trabalhos em parceria. 

68. Divulgação apenas 

69. Divulgação de eventos e editais ligados ao setor de extensão, assistência na organização de eventos promovidos 

pelo setor. Atualmente, também sou coordenadora de Extensão Substituta e realizo um projeto de Extensão (Yoga 
com a comunidade) há 4 anos. 

70. Trabalho na organização dos eventos a pesquisa, ensino e extensão. 

71. As parcerias que buscamos em Brasília impactam diretamente na Extensão. 

72. Apoio na divulgação de projetos e em eventos. 

73. NÃO HÁ DIRETAMENTE. APENAS EM EVENTOS DA ÁREA NO SUPORTE TÉCNICO DO EVENTO E 

CERIMONIAL E ASSESSORAMENTO AO GESTOR.  

74. Idem resposta 23. Quando comecei a trabalho no IFMS fui lotada na Pró-Reitoria de Extensão e atuai na 

organização de eventos como jogos esportivos dos estudantes. 

75. Idem a resposta anterior. 

76. Por ser o setor que organiza mais eventos há uma participação maior em termos numéricos mas não tenho minha 
abertura para atuar estrategicamente. 

77. Não há. 

78. Pouca ou quase nada. 

79. Na organização de eventos. 

80. Participo em projetos e ações que são voltadas à divulgação da instituição e fortalecimento da imagem institucional. 

81. O serviço de cerimonial na minha instituição nao realiza atividades de extensão, embora se nos for solicitado apoio 
na realização de eventos tanto na docência, pesquisa e ou extensão, prestamos suporte na organização de eventos 

82. Divulgação dos projetos de extensão 

83. Há alguns vídeos institucionais que apresentam alguns projetos de extensão. 

84. Participamos do Acolhimento Estudantil e divulgamos algumas atividades. 

85. Apenas divulgação de atividades e projetos pontuais. 

86. Sempre que houver demandas dentro da minha área de atuação e formação estou à disposição para colaborar. No 
assessoramento da extensão; Organização de Eventos 

87. Não atuo nesse ponto na PROGEP, salvo quando há solicitação de parceria com a pró-reitoria. Atuo na parte de 
comunicação. 

88. Sou coordenador de extensão do campus e membro do comitê de extensão do Instituto. 

89. Realizamos campanhas e divulgações diversas. 

90. A mais próxima. Vejo meu trabalho fundamentalmente como extensão, pois leva o conhecimento gerado no 

universidade para o público externo. 

91. É mais intensa, porque estou lotada na extensão. Minha atuação consiste em divulgar projetos de extensão e cultura, 

promover a participação junto a comunidade. 
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92.  Apenas divulgação de ações 

93.  apenas auxílio em eventos e outras atividades 

94.  Atuamos em conjunto quando há visitas e eventos que seja também de interesse da reitoria. 

95.  minha função é de assessoria de comunicação, publicação de matérias,  prospecções de fontes para entrevistas 

96.  Divulgação. 

97.  Apoio nas ações de relacionamento com comunidade e instituições parceiras. 

98.  Nenhuma 

99.  Até o presente momento, não tenho atuado. 

100.  Atualmente estou no cerimonial 

 

QUESTÃO Nº 26 - Em relação ao público estudantil: você já participou de atividades em sala de aula 

[como convidado, não como organizador (palestrante, orientador, mediador, deu aula, etc)]? 

 

 

 

 

(   5 ) Não 

( 11 ) Nunca pensei a respeito disso 

5

11

28

1

Há interesse em participar?

Não Nunca pensei a respeito disso Sim, acho interessante Sim, mas não dou importância a isso
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(   1 ) Sim, mas não dou importância a isso 

( 28 ) Sim, acho interessante 

Nª Resposta 
Se marcou NUNCA acima, há interesse em participar 

ou há algum projecto de participação já planeado? 

1. 
Sim - uma vez 

2. 
Sim - frenquentemente 

3. 
Sim - algumas vezes 

4. 
Sim - uma vez 

5. 
Sim - frenquentemente 

6. 
Nunca Sim, acho interessante 

7. 
Sim - algumas vezes 

8. 
Nunca Sim, acho interessante 

9. 
Sim - algumas vezes Sim, acho interessante 

10. 
Sim - algumas vezes 

11. 
Sim - algumas vezes 

12. 
Sim - frenquentemente Sim, acho interessante 

13. 
Sim - frenquentemente 

14. 
Sim - algumas vezes 

15. 
Sim - uma vez 

16. 
Nunca Sim, acho interessante 

17. 
Sim - algumas vezes 

18. 
Nunca Não 

19. 
Nunca Sim, acho interessante 

20. 
Sim - algumas vezes 

21. 
Nunca Sim, mas não dou importância a isso 

22. 
Sim - frenquentemente 

23. Nunca Não 

24. Nunca Nunca pensei a respeito disso 

25. Sim - uma vez 

26. Sim - uma vez 

27. Nunca Nunca pensei a respeito disso 

28. Sim - algumas vezes Sim, acho interessante 

29. Nunca Nunca pensei a respeito disso 

30. Sim - algumas vezes 

31. Nunca Sim, acho interessante 

32. Sim - algumas vezes 

33. Nunca Nunca pensei a respeito disso 

34. Nunca Sim, acho interessante 

35. Sim - algumas vezes 

36. Sim - uma vez Sim, acho interessante 

37. Nunca Sim, acho interessante 

38. Sim - algumas vezes 

39. Sim - algumas vezes 

40. Nunca Não 

41. Nunca Sim, acho interessante 
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42.  Sim - uma vez  

43.  Sim - uma vez  

44.  Sim - algumas vezes  

45.  Nunca Nunca pensei a respeito disso 

46.  Nunca Nunca pensei a respeito disso 

47.  Sim - algumas vezes  

48.  Nunca Nunca pensei a respeito disso 

49.  Nunca Sim, acho interessante 

50.  Sim - algumas vezes  

51.  Sim - frenquentemente  

52.  Nunca Sim, acho interessante 

53.  Nunca Sim, acho interessante 

54.  Sim - uma vez  

55.  Nunca Sim, acho interessante 

56.  Sim - algumas vezes  

57.  Sim - algumas vezes  

58.  Sim - algumas vezes  

59.  Sim - algumas vezes  

60.  Sim - algumas vezes Sim, acho interessante 

61.  Sim - algumas vezes  

62.  Sim - algumas vezes  

63.  Nunca Sim, acho interessante 

64.  Sim - algumas vezes  

65.  Sim - uma vez  

66.  Nunca Não 

67.  Nunca Nunca pensei a respeito disso 

68.  Nunca Sim, acho interessante 

69.  Sim - algumas vezes  

70.  Sim - frenquentemente  

71.  Nunca Sim, acho interessante 

72.  Nunca Sim, acho interessante 

73.  Nunca Sim, acho interessante 

74.  Nunca Nunca pensei a respeito disso 

75.  Nunca Nunca pensei a respeito disso 

76.  Nunca Sim, acho interessante 

77.  Nunca Sim, acho interessante 

78.  Sim - algumas vezes  

79.  Sim - uma vez  

80.  Sim - algumas vezes  

81.  Nunca Não 

82.  Sim - frenquentemente  

83.  Sim - uma vez  

84.  Nunca Sim, acho interessante 

85.  Nunca Sim, acho interessante 

86.  Sim - algumas vezes  

87.  Sim - frenquentemente  

88.  Sim - algumas vezes  

89.  Sim - uma vez  

90.  Sim - algumas vezes  

91.  Nunca Sim, acho interessante 

92.  Nunca Sim, acho interessante 

93.  Nunca Sim, acho interessante 

94.  Nunca Sim, acho interessante 

95.  Sim - algumas vezes  

96.  Sim - algumas vezes  
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97. Nunca Sim, acho interessante 

98. Nunca Sim, acho interessante 

99. Nunca Nunca pensei a respeito disso 

100.  Nunca Sim, acho interessante 

QUESTÃO Nº 27 – Em relação à(s) comunidade(s) externa(s): há interesse do departamento de 

Comunicação Social em estudar a opinião pública relativa à sua instituição? 

(58) Sim (15) Não (27) Às vezes

QUESTÃO Nº 28 - Justifique sua resposta à questão anterior. 

1. Entende-se como fundamental para o desenvolvimento de um planejamento eficaz de comunicação  diagnóstico da 

opinião do público externo, entretanto não há recursos e foco no desenvolvimento dessa ação atualmente. Ainda 

trabalha-se muito no "achismo". 

2. 
Há clara preocupação com a imagem e reputação da organização 

3. Acredito que a opinião é muito expressa nas redes sociais, então fazemos um monitoramento constante, porém 

pesquisas de opinião são raras aqui.  

4. Precisamos conhecer a comunidade onde estamos inseridos e de que forma ela enxerga  a instituição para podermos 

aprimorar os processos de comunicação. 

5. 
Feedback necessário para o trabalho 

6. 
Exista um interesse de ter a informação, porém pouca abertura da gestão para aplicar uma ação 

7. 
Até o momento desconheço pesquisa nesta questão. 

8. 
Não tenho conhecimento de que tenha havido esse interesse. Por isso, penso que ainda temos muito a fazer. 

9. 
Embora haja o interesse, sinto que ainda não é uma prioridade da instituição. 

10. 
Acredito que sim, pois em outros períodos houve iniciativas neste sentido. Não atuo mais neste setor. 

11. 
Na construção de planos de comunicação é imprescindível a análise da opinião pública. 

12. 
Sempre procuramos mapear a opinião pública em relação ao IFB. 

13. 
A imagem das instituições federais de ensino passam por uma crise por conta da ideologia do governo atual 

14. Estamos começando a construir uma política de comunicação para o Ifal e ter o feedback dos nossos públicos é de 
fundamental importância 

15. 
É sempre interessante saber a imagem que a universidade tem para o público externo. 

16. 
Tudo é muito burocrático, a nível local as propostas chegam a direção de campus e, infelizmente, param por lá. 

17. 
A opinião pública é sempre válida para qualquer instituição. 

18. 
Há interesse, porém não há recurso e nem tempo. 

19. É uma cidade pequena. O instituto é visto como "ensino difícil" e por isso alguns pais não querem que seus filhos 
estudem aqui. Nos últimos 2 anos, 3 alunos cometeram suicídio. Nenhum dentro do campus e nem por motivações 

de bullying sofrido aqui e nem por conta da vida acadêmica difícil. O campus presta todo apoio psicológico e 
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psicopedagógico mas ainda é mal falado na cidade por isso. O pensamento é de que estudar aqui deixa as pessoas 
"doidas". Estamos trabalhando pra reverter essa imagem.  

20.  
Não temos departamento de comunicação, mas prestamos atenção na opinião pública em relação à instituição  

21.  
A fim de identificar a percepção da população com relação ao órgão e sua imagem.  

22.  
Logo implantaremos uma Auditoria de Opinião, ainda neste 1º semestre.  

23.  É sempre positivo saber como podemos melhorar a partir de ideias de terceiros. 

24.  Penso que o interesse existe, mas devido ao orçamento limitado outras questões tornam-se mais importantes.  

25.  Estamos em constante adequação para levarmos uma comunicação dirigida e eficiente. Assim se faz necessário 

entender a opinião do nosso público.  

26.  Sim, sempre estimulamos as campanhas da ouvidoria.  

27.  Até o momento não houve interesse da gestão na realização de uma pesquisa de opinião sobre a questão, embora eu 

gostaria muito de fazer. Como disse, no momento há uma centralização da comunicação por parte da Direção. 

28.  para conhecer o pensam sobre a instituição 

29.  Sim, pois acredito que seja importante sempre sabermos a opinião dos públicos externos.  

30.  O interesse em conhecer as demandas e aspirações da sociedade em que está inserido a instituição. 

31.  Já foram propostas pesquisas nesse sentido mas não foram levadas a cabo. 

32.  As campanhas e ações que são realizadas pelo departamento visam zelar pela imagem positiva da instituição frente 

aos seus públicos.  

33.  Na verdade não sei se houve interesse. Talvez exista um interesse e algum planejamento no Centro de 

Comunicação da reitoria, mas até o momento não soubemos de nada a respeito. 

34.  Para que a atividade de comunicação seja estratégica - e não se limite ao operacional "apaga incêndio" do dia a dia - 

é fundamental que haja um diagnóstico da situação atual, e para esse diagnóstico o ideal é saber o que o público 

pensa com relação à instituição.  

35.  . 

36.  O IFPA já necessitou de um reposicionamento de imagem, por essa razão sempre há a demanda de verificar como 

está a imagem institucional perante à comunidade 

37.  Há interesse, porém sem conteúdo pago ou patrocinar jornais e revistas é mais difícil essa inserção na comunidade. 

38.  SEMPRE BOM SABER O QUE O PÚBLICO PENSA A RESPEITO DO IFPR. 

39.  Não integro o CEDECOM, trabalho diretamente na Reitoria 

40.  É importante ter um feedback da comunidade. 

41.  Mas nunca é posto em prática qualquer ação nesse sentido.  

42.  Realizamos recentemente pesquisas com nossos públicos para a Política de Comunicação do IFC, que está sendo 

elaborada desde 2018. No momento, as pesquisas estão sendo tabuladas. 

43.  Identificamos internamente que ainda há uma falta de conhecimento da comunidade sobre este novo câmpus e 

temos interesse em verificar se isso tem embasamento com a comunidade. 

44.  Sim, é importante saber o impacto da universidade na comunidade. 

45.  Há curiosidade, mas não interesse. 

46.  Sim. É importante que a gente conheça nossa reputação perante nosso público para focar nas ações eficazes 

voltadas para esse público. 

47.  Conhecer a opinião pública relativa a instituição norteia o trabalho do comunicador.  

48.  A preocupação maior é em relação à opinião da comunidade acadêmica sobre a instituição, exceto quando os 

eventos são abertos ao público e aí o interesse é em trazer cada vez mais público. 

49.  A instituição não promove pesquisas de opinião pública. 

50.  Sim, precisamos de informações sobre como a sociedade nos vê para planejar as ações de comunicação e também 

subsidiar a instituição para decisões nas diferentes áreas. 

51.  Essencial. 

52.  Percebo que às vezes é aberto oportunidade de expressão para à comunidade. 

53.  Penso que não querem mudar a forma como agem, infelizmente. 

54.  São realizadas algumas pesquisas a respeito. 

55.  Creio que minha unidade não, mas eu sim considero importante. 

56.  Pesquisas de opinião sempre contribuem a pensar o direcionamento necessário das ações de comunicação.  

57.  A Secretaria de Comunicação edita um jornal que traz a opinião acadêmica e publica em seus artigos e matérias. 

58.  Já forma feitas pesquisas nesse sentido  

59.  Há diversas pesquisas do curso que buscam entender a percepção da comunidade em relação à UFSM e seus 

serviços e projetos. 

60.  com certeza, pois a comunidade interfere em nossas ações 

61.  Não é uma preocupação, raramente fala-se nisto, no entanto, não é de tudo ignorada. 

62.  Optei por "às vezes", porque as pesquisas institucionais são feitas apenas para o público interno (discentes e 

servidores). Para o público externo, ocorrem audiências públicas, de acordo com necessidades pontuais referentes a 
demandas por cursos. Mas, pesquisa de opinião mesmo, desconheço até o momento. 



289 

63. A opinião pública deve ser de extrema relevância para uma universidade pública, é preciso que haja um ensino de 
público e de qualidade em nossas instituições. E mais importante: as pessoas precisam saber disso. 

64. Nunca tive contato sobre isso 

65. A fim de que possamos constantemente avaliar o trabalho que vem sendo feito. 

66. Como trabalho em conjunto apenas com minha subordinada e considerando a grande demanda de eventos, acaba 

não tendo tempo para planejar/executar uma pesquisa de opinião pública. 

67. Estamos planejando pesquisa a respeito. 

68. Não houve até o momento nenhuma pesquisa voltada para o público externo 

69. Sinto falta de pesquisas para embasar, nortear ou justificar as ações. 

70. A universidade tem interesse em saber a opinião que o público tem dela. 

71. A necessidade que a instituição tem de saber qual a percepção tem os seus públicos sobre sua atuação. 

72. Estão previstas campanhas de pesquisa de imagem institucional. 

73. PARA CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO. 

74. Não sei responder esta questão, pois não atuo especificamente no departamento de Comunicação Social. 

75. Desde a minha atuação na UFF (abril de 2017) não vi interesse da gestão em buscar a opinião da comunidade 

externa.  

76. Acredito que a opinião pública nos daria argumentos palpáveis para a execução de determinadas ações estratégicas 

de comunicação na instituição. Mas como os públicos são específicos nem sempre poderiam resultar com a 

realidade dos nossos stakeholders. 

77. Há interesse. Como sou o único RP aqui, é tanta coisa pra fazer que às vezes falta tempo. 

78. Sei de iniciativas isoladas de alguns veículos ligados à Coordenadoria de Comunicação Social. A revista onde 

trabalho foi alvo de pesquisa de opinião publica, feita em parceria com o curso de Comunicação Social há dois 

anos. A Rádio Universidade tambem foi alvo de pesquisa encomendada para saber dados sobre a audiencia e como 
essa percebe a rádio, há alguns anos. 

79. Não tem nenhuma ação direcionada para isso. 

80. Não vejo viabilidade por parte da chefia. 

81. Essa pergunta deve ser dirigida a SCS 

82. Não tem equipe suficiente para pequisas de opinição pública. Conseguimos implementar alguns mecanismos 

relacionados a divulgação institucional dos processos seletivos no próprio formulário de inscrição do processo 

seletivo/vestibular, de modo a identificar os principais meios que os candidatos ficam sabendo das informações, 

para ajustar a divulgação institucional dos próximos processos seletivos. Mas gira em torno de somente processo 
seletivo.  

83. Como toda instituição de ensino possui uma avaliação institucional e a comunicação é uma dimensão importante de 
avaliação, vamos buscar estes resultados para utilizar os dados já disponíveis e existentes. 

84. Na verdade, não sei, não tenho conhecimento de um projeto nesse sentido (mas como estou afastada, pode ser que 
isso tenha mudado) 

85. sempre comentamos como seria importante uma pesquisa mais aprofundada sobre isso e como a nossa visão do que 
a sociedade pensa da universidade é algo sem base em dados, só em achismos. 

86. Somos uma Autarquia de ensino e vivemos em busca da troca de conhecimentos. 

87. Meu público-alvo é interno (servidores ativos e aposentados) 

88. Há um interesse por parte da gestão e do RP do campus em mensurar a opinião do público sobre o campus. Porém 

esse interesse não é muito compartilhado pelo departamento de comunicação. 

89. Temos planejado isso para saber o alcance das ações de comunicação e os canais de comunicação mais efetivos. 

90. Não trabalho próximo a reitoria. 

91. Na verdade eu não sei informar, porque não é o meu setor. 

92. O IBC tem uma característica ainda de escola de ensino fundamental, a própria comunicação tem se estruturado há 

pouco tempo. Então algumas questões, como opinião pública, ainda não são estudadas como uma forma de 
avaliação da instituição. 

93. Interesse sempre há, mas com equipe reduzida nem sempre é fácil fazer pesquisa, principalmente que vivemos 
apagando incêndio, até tentamos planejar, mas não estamos conseguindo seguir. 

94. Não acompanho de perto as ações da SECOM, sei que existe o interesse mas não é tão visível as ações e resultados 
às demais unidades da instituição. 

95. estamos elaborando uma pesquisa para a comunidade externa 

96. Estreitar relações com a comunidade externa. 

97. É importante conhecer a comunidade do entorno e apresentar os benefícios entregues pela instituição além  dos 

projetos que a comunidade pode participar. Esse contato faz com que a comunidade reconheça o valor e defenda o 

investimento em educação pública. 

98. Já foram feitos algumas pesquisas de opinião. 

99. Acredito que a comunicação deve ser o mais dialógica possível. Por isso, saber o que nosso público pensa de nós é 

muito válido. 

100.  Não sei 
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Categorias (questões 27 e 28): 

NÃO  ÀS VEZES  SIM 

Desconheço pesquisa nesta 

questão 
2 

 

A opinião pública nos dá 

argumentos palpáveis para a 

execução de determinadas ações 

estratégicas de comunicação na 
instituição.  

1 

 

A comunidade fomenta a 

comunicação via opinião pública 
9 

Há interesse por parte da gestão 
mas não pelo departamentode 

comunicação 

1 
Conhecer a opinião da 

comunidade acadêmica 
1 

Apresentar os benefícios 
entregues pela instituição à 

comunidade 

2 

Há uma demanda mais urgente 1 
Há burocracia que entrava o 

processo 
1 

Buscamos informação na 

avaliação institucional 
1 

Na minha unidade não 1 
Há interesse mas não acompanho 

esta demanda 
1 

Conhecer as demandas e 

aspirações da sociedade à volta 
6 

Não é prioridade da gestão 2 

Há interesse da comunicação 

mas pouco interesse da gestão 
para este fim 

1 Conhecer nossa reputação 5 

Não há interesse 2 Há pesquisas isoladas 1 
Conhecer o impacto da 

universidade na comunidade 
1 

Não sei responder 3 Não há interesse 1 

Constante adequação para 

compreensão da opinião dos 

públicos 

1 

Não tenho conhecimento de que 

tenha havido esse interesse 
1 Não há pesquisas desse tipo 1 Contexto político 1 

Nunca houve 1 
Há outros meios, mas não 

pesquisas 
2 

 

É essencial 1 

Público-alvo são servidores 1 
Para verificação da imagem 

institucional 
2 

Estamos realizando uma 

pesquisa 
1 

 

 

Não é prioridade da gestão 3 
Estreitar relações com a 

comunidade externa. 
1 

Impedimento por limitação de 

recursos 
5 Faz falta estas pesquisas 1 

Não sei responder 5 Fundamental para feedback 3 

Não tem nenhuma ação 

direcionada para isso.  
1 Há interesse 2 

Oportunidade de expressão para 

a comunidade. 
1 

há previsão de realização de 

pesquisas 
2 

 

 

Houve propostas não realizadas 1 

Já foram feitas e há pesquias 

nesse sentido 
8 

Mapear a opinião pública 3 

Na construção de planos de 

comunicação 
1 

Não há dados coletados sobre a 

instituição, apenas achismos 
1 

Não há foco no desenvolvimento 
de ações para este fim 

1 

Sim mas não há recursos 

humanas para tal 
1 

Trabalho para construção da 
imagem institucional 

4 

Ver se há falta de conhecimento 
sobre novo campus 

1 

15 27  58 

 

 



291 

QUESTÃO Nº 29 - Reflita sobre a seguinte questão: Por que formar opinião pública, já que a instituição 

já pertence ao Estado? 

1. 
A instituição é algo maior e apresenta resultados e características que vão além de sua estrutura organizacional. 

2. Porque a formação da Opinião Pública extrapola as questões de lucro, aumento de participantes, mas sim trabalha 

na construção de um posicionamento da marca diante da sociedade onde atua, fortalecendo, sobretudo os seus 
participantes. 

3. O público, neste caso, não tem nada a ver com o privado, mas sim em saber a imagem que as pessoas têm da sua 
instituição e isso independe da natureza dessa organização.  

4. Primeiro que nosso orçamento depende da quantidade de alunos que temos em sala de aula. Ou seja, menos alunos, 
menos recursos e menor capacidade de investimento. Menor capacidade de investimento, menos atrativos para 

levarmos alunos e menos orçamento. Segundo porque, como instituição pública é nosso dever comunicar ao 

público/cidadãos aquilo que oferecemos para eles e fazer com quem conheçam a instituição e as possibilidades que 

têm. A consolidação da nossa imagem será feita a partir da confiança que conseguirmos embutir na comunidade, de 
forma a creditar a instituição como de qualidade e oferecendo serviços que são para eles. Tudo isso gira em torno 

da opinião e da imagem que o público terá da instituição. 

5. 
Porque trabalhamos com transformação social 

6. Embora já pertença ao Estado é importante a participação pública, fazer com que o público entenda o real papel do 
órgão, de que maneira ele contribui para a transformação a realidade local 

7. 
Melhorar a imagem da instituição traz maior demanda de discentes para nossa universidade. 

8. A instituição pertence ao Estado, mas não se trata de uma instituição pronta e acabada. Ela se constitui numa 

concessão de direito público. Porém, há de se submeter à opinião pública. Com a ampliação dos meios de 
comunicação social, somos submetidos a isso porque diariamente respondemos questões do público, especialmente, 

quando estamos a divulgar nossos processos seletivos. Quando divulgamos nossos cursos, os trabalhos 

desenvolvidos em nossos diversos campos acadêmicos, em nossos níveis e modalidades de ensino, estamos a 

divulgar. Mas, não nos submetemos à pesquisa de opinião pública como metodologia para nos avaliarmos. Pelo 
menos aqui em Sergipe. Desconheço. Por isso, penso no quanto temos a avançar e evoluir. 

9. No nosso caso, em função do desmonte do estado e da precarização dos serviços públicos, para que a população se 
aproprie dos serviços.  

10. Para informar, aproximar, efetivar a atuação da instituição que tem no contribuinte(de modo geral) sua razão de 

existir.  

11. A razão da existência da instituição são os alunos e oferecer o melhor serviço para captação deste público exige um 
posicionamento positivo frente as comunidades e públicos de interesse. 

12. Conforme já me referi, o público pode ser um escudo para a inconstância dos governos assim como é importante 
para todos os envolvidos saber que o trabalho que fazem pode ajudar tantas pessoas, fazer a diferença na sociedade. 

13. 
É nosso dever contribuir para a formação crítica, tanto como RP como quanto servidores da educação 

14. 
Para fortalecer a imagem institucional 

15. A opinião pública é importante ser formada independente da instituição ser pública ou privada. Sendo pública é 

relevante ter uma opinião pública favorável para se defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. 

16. Como respondi em uma questão anterior, dependemos da opinião pública para ofertarmos um serviço público de 

qualidade, e em tempos sombrios, para garantir a existência de um ensino público, gratuito e de qualidade. 

17. Pois, muitas vezes a sociedade não conhece o que é desenvolvido dentro de uma instituição de ensino, 

principalmente no momento em que estamos vivenciando; 

18. Porque, no Brasil, o serviço público tem uma imagem muito ruim. É preciso tentar mudar o jeito que a população 

enxerga os órgão públicos e o servidor público. 

19. O Instituto precisa de estudante. Sem eles a instituição não tem razão de ser. Se você não tem uma opinião pública 

forte, ocorre debandada de alunos e consequentemente pode ocorrer o fechamento ou realocação do Campus. 

20. 
Independente de ser privada ou pública a instituição deve sempre passar uma imagem positiva 

21. 
Imagem perante a sociedade. 

22. 
Para ter reconhecimento, visibilidade e gerar credibilidade. 

23. Por que a opinião pública é importante para detectar falhas e pontos de melhorias na universidade. 

24. A instituição é feita com dinheiro público. Quando a sua imagem e reputação é positiva junto a opinião pública, 

esse dinheiro é bem empregado e volta para sociedade, que busca e utiliza nossos serviços. Ao ignorar a 

importância da opinião pública para a atividade fim da instituição, estamos considerando que é indiferente a 
participação da sociedade, jogando esse recurso no lixo.  

25. Porque devemos compreender a percepção referente a nossa missão. 

26. Porque trabalhamos para a comunidade e nosso serviço é a educação pública, portanto a opinião pública é 

fundamental para a continuidade, fortalecimento e crescimento institucional.  

27. Por que o Estado precisa avaliar continuamente a opinião pública, uma vez que os cargos ocupados pelos servidores 

são pagos através das contribuições da comunidade em geral. Sem uma avaliação não há o retorno devido do 
motivo de uma instituição pública existir. 

28. para manutenção de uma imagem positiva 
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29.  Qualquer instituição precisa manter sempre uma imagem positiva independente de ser do Estado ou não. 

30.  Importante para o fortalecimento da consciência cidadã e o debate crítico na relação com o Estado. 

31.  Porque os próprios cidadãos tem pouco conhecimento do papel do Estado, da educação pública e seus direitos e 

deveres. 

32.  Mesmo sendo um órgão público, a universidade precisa do apoio da comunidade. Opinião pública é formada pelos 

públicos da instituição. Não significa que pq é pública já tem uma opinião formada a respeito. E além disso a 

opinião pública é mutável de acordo com as ações da instituição. 

33.  Porque ainda assim ela é uma instituição e precisa se relacionar bem com seus públicos. É administrada com 

regimento do Estado, mas precisa ter uma atuação sólida, responsável e sadia. 

34.  É fundamental reforçar a importância das boas ações do Estado, que os impostos pagos podem retornar em forma 

de educação de qualidade e direcionada a jovens pobres, que possam, através dessa educação, mudarem de vida e 
ajudarem a desenvolver a região.  

35.  Pela defesa da instituição 

36.  Todas a instituições tem um público independente se estatal ou não 

37.  É interessante isso, porém sem a procura de alunos na universidade o estado pode fechar e realocar servidores em 

outro local. A ideia é reforçar a imagem da instituição para que esta pertença ao local onde está instalada e a 

procura pelo ensino se torne uma constante. 

38.  INDEPENDENTE DE A INSTITUIÇÃO SER PÚBLICA OU NÃO, SEMPRE HAVERÁ A NECESSIDADE DE 

SABER O QUE A COMUNIDADE PENSA A RESPEITO DA EMPRESA/DO ÓRGÃO. 

39.  A construção da imagem positiva de uma instituição independe do pertencimento ao Estado. 

40.  Porque é importante trabalhar a imagem positiva da instituição constantemente. O nosso trabalho não está acabado, 

mas se renova cotidianamente. 

41.  Apesar de pertencer ao Estado, no contexto regional há uma certa independência que facilita o trabalho de 

formação de opinião pública. 

42.  Acredito que é importante que a opinião pública conheça cada vez mais as ações que são realizadas pela instituição 

e entenda que ela pode fazer parte dela quando tiver interesse (quando quiser fazer um curso ou ser servidor 

público, por exemplo), pois a instituição é um bem de toda a sociedade. 

43.  Em um contexto político-econômico como o atual, em que as instituições públicas estão sendo vistas como 

"vilões", é mais do que importante que as instituições desenvolvam um bom trabalho para formar a opinião pública 
favorável, para que a sociedade perceba que os impostos bem investidos trazem retorno para a própria comunidade. 

44.  Porque as pessoas têm ideias bastante divergentes sobre o que é uma universidade, o que é feito dentro da 
universidade, qual o impacto da instituição na sociedade. 

45.  Para mostrar ao cidadão que os impostos que eles pagam não são em vão. 

46.  Porque apesar de ser uma instituição pertencente ao Estado, nosso público final são os alunos e para que um aluno 

queira estudar no IFPR, é fundamental que nossa instituição seja reconhecida e valorizada.  

47.  Porque a instituição tem obrigação de ser transparente e trabalhar em prol da formação de um cidadão que reflita 

criticamente a sociedade que está inserido.  

48.  Há um embate simbólico no campo político nacional, sobre a decisão da manutenção ou não da universidade 

pública gratuita e uma tendência a taxá-la como instrumento ideologizador. É preciso, em primeiro lugar, dar 
visibilidade ao que de fato está sendo produzido pela universidade para evitar ideias equívocas, e em segundo lugar, 

abalizar as políticas públicas que já existem ou que precisam ser criadas, a partir do entendimento mútuo acerca das 

expectativas entre a instituição e seus públicos. 

49.  Para prestar contas e para mobilizar a sociedade favoravelmente a instituição. 

50.  Apesar de fazer parte do Estado, é preciso que a sociedade reconheça que nossos serviços são úteis, que somos uma 

instituição necessária. Ainda há muito desconhecimento sobre os serviços disponíveis e como ter acesso a eles. 

Também precisamos estar atentos às demandas existentes. 

51.  Para sua valorização e reconhecimento. é um trabalho que deve ser realizado constantemente. 

52.  A opinião pública é importante mesmo a universidade sendo federal, porque a imagem da instituição é feita por 

todos 

53.  porque precisamos da imagem pública positiva, atrair alunos, formar uma comunidade acadêmica consistente e 

respeitada, dar satisfação e transparências das ações etc 

54.  Para que as pessoas percebam o valor e a importância da Instituição para a Sociedade. 

55.  Para contribuir para a boa imagem da instituição. Contribuir para que os diferentes públicos tenham uma boa 

imagem. 

56.  Justamente por pertencer ao Estado, a sociedade deve entender que ela pode e deve participar da construção e 
definição de políticas nas instituições públicas. Porém, não há participação social se não há informação sobre o que 

o Estado faz.  

57.  Por que é necessária que as pessoas se conscientizem do papel de uma universidade que vai além do ensino e 

perpassa a extensão. Podendo trazer grandes benefícios para a população e também entender que por ser pública é o 

dinheiro da sociedade que é investido e deve ser "devolvido" para a sociedade na forma de ensino, projetos, 

atuações em comunidades, etc. 

58.  Transparência das ações, publicidade dos atos e auxilio nas mudanças estruturais necessárias na medida em que o 

serviço público sofre desgaste diário de imagem no país  

59.  Porque a opinião pública é composta pela maioria das pessoas, pela mídias, pelas redes sociais... o Estado tem 

alguma influência sobre ela, podendo ser positiva ou negativa. 

60.  porque precisamos de investimentos públicos para nos mantermos 
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61. A opinião pública é importante para a existência da instituição, uma vez que serve como meio de avaliação da 
importância da instituição 

62. Estamos passando por um período de instabilidade no âmbito público devido à recente mudança de governo. 
Fortalecer a opinião pública é uma das formas de garantir o desenvolvimento da instituição e efetivação do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) previsto para ser realizado até 2021. Além disso, com uma opinião pública 

favorável à instituição, temos maior segurança em permanecer com atividades mais alinhadas às realidades locais e 

condizentes com o mundo do trabalho, proporcionando a formação de cidadãos emancipados e mais conscientes de 
seus direitos, e não apenas formando mão-de-obra para um mercado de trabalho que se apropria da subjetividade do 

trabalhador. 

63. É extremamente necessário que as pessoas consigam enxergar relevância nas universidades públicas do país, uma 

vez que elas são mantidas pelos impostos dos cidadãos. Uma universidade relevante pode formar profissionais que 

farão diferença no mercado de trabalho. 

64. Não entendi a vinculação da opinião pública com o fato de pertencer ao Estado. A opinião pública é um conceito 

bastante complexo. Acho que essa ideia de formar opinião pública não se aplica.  

65. Acho que esse pensamento é arcaico. Todas as organizações, inclusive as públicas, precisam se modernizar e se 

profissionalizar e isso inclui ouvir os seus públicos, afinal pra quem é o nosso trabalho, senão para os públicos? 

66. Porque acredito que a instituição pública está a serviço da sociedade e no caso dos Institutos Federais oferecem 

educação. É preciso que a instituição tenha condições de desempenhar sua função social (educadora), de mostrar as 

suas finalidades, seus objetivos à comunidade onde está inserida. 

67. Porque para a instituição se manter bem, funcionando e com respaldo e apoio da sociedade, ela precisa  ser 

reconhecida e defendida pelos seus públicos. Foco especialmente nos potenciais alunos que vão manter a instituição 
viva no futuro. Os alunos são a razão de ser de uma instituição de ensino. 

68. Neste momento político do país tornou-se essencial forma a opinião pública, pois, os ataques tem sido constantes e 

há questionamentos a respeito da necessidade das universidades. 

69. Porque a instituição é relativamente nova na região e precisa da aceitação, conhecimento e adesão da população 
regional aos serviços prestados. Não vejo diferença nesse caso, sendo pública ou privada. A opinião pública é 

formada indiferente da esfera. Sendo pública, há questões político-partidárias a serem trabalhadas também. 

70. Pela defesa das instituições de ensino superior  públicas e gratuitas 

71. A necessidade de construir uma Universidade mais ligada a sociedade e uma sociedade mais presente na 
Universidade.  

72. Para a manutenção do bom relacionamento com as pessoas - ou públicos - e justificar a manutenção deste estrutura 
e investimento públicos em prol dos cidadãos. 

73. ELA PERTENCE, ENTRETANTO, ELA TEM QUE SE DESTACAR EM SUAS ATIVIDADES E PROPÓSITOS 

FINALÍSTICOS E APRESENTAR E ENTREGAR PARA A SOCIEDADE OS FRUTOS DE SUAS AÇÕES. 

74. Trabalhar com a formação da opinião pública é trabalhar com a imagem institucional, seja ela, pela participação dos 
gestores em eventos e relacionamento com estudantes, servidores, autoridades, parceiros institucionais, seja pela 

atuação da Assessoria de Comunicação em mídias sociais e relacionamento com a imprensa, no sentido de 

transmitir informações do que é e o que faz a instituição para beneficiar a sociedade. 

75. A primeira coisa, talvez, seja refletir sobre: será que todos sabem que somos pertencentes ao estado, ligados a um 

órgão do governo? Em diversos momentos, respondemos dúvidas de pessoas interessadas em ingressar no nível 

superior que questionam o valor da mensalidade. Isso demonstra claramente que muitas pessoas não conhecem o 
trabalho de uma universidade pública ou como a mesma encontra-se estruturada e o quanto ela beneficia a 

comunidade local e toda a sociedade. Acredito que seja essencial fortalecermos nossa identidade e imagem junto à 

sociedade, até mesmo para, diante de cenários políticos como o que estamos vivendo atualmente no Brasil, 

evitemos o desmonte das instituições públicas de ensino superior. 

76. Acredito que somente em determinados momentos a opinião pública deva ser levada em conta. É preciso analisar 

ate que ponto essa opinião afeta diretamente os públicos de interesse da instituição.  

77. Pertencer ao Estado não exclui a formação de opinião pública a respeito. Muito pelo contrário. 

78. Porque a universidade exerce o papel de propiciar o ensino crítico, gratuito e de qualidade e também porque as 

instituições federais de ensino superior tem sido, cada vez mais, alvo de ataques de outros setores da sociedade. 

79. Porque para atendermos a nossa missão, se faz necessário entender nosso público chave. 

80. Para legitimar a instituição perante a sociedade 

81. A instituição presta serviço à sociedade, que a mantém e deve conhecer os serviços da instituição e saber como ter 
acesso, além de avaliá-los 

82. é necessário porque a instituição representa o estado e temos que trabalhar com a perspectiva da cidadania, por ser 
um órgão público. Uma opinião pública favorável e positiva reflete a qualidade do trabalho desenvolvido por todos 

os profissionais da instituição, colaborando para que a sociedade valorize o serviço público e reconheça sua 

necessidade e relevância para o bom andamento do país.  

83. Porque o  serviço prestado por nossa instituição é de utilidade pública. A sociedade precisa entender a importância 

do nosso trabalho. 

84. Para fortalecer o ensino público, gratuito e de qualidade e tudo o que está ligado a ele (pesquisa científica, por 

exemplo). Trata-se de um direito constitucional que temos que defender, especialmente no que diz respeito ao 
acesso de pessoas mais pobres à universidade. 

85. Para que ela construa sua legitimação perante a sociedade. No atual contexto social e político brasileiro, a 
universidade pública está sendo alvo de diversos discursos que a deslegitimam, que colocam em dúvida sua 

seriedade e seu valor social. Ações governamentais que cortam verbas das universidades federais também são fatos 

que indicam desvalorização da atuação das instituições de ensino superior. 
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Se os princípios da comunicação pública com foco no interesse público tivessem norteado o trabalho de 
comunicação das universidades desde o princípio, certamente o impacto dos discursos deslegitimadores não seriam 

tão grande como estão sendo. 

86.  Nossa Instituição é de ensino e vivemos em constante aprendizagem. 

87.  Não tenho opinião formada sobre o assunto. 

88.  Para atingir os objetivos da instituição. Como ajudar a melhorar os índices sociais e econômicos do Sertão 

Pernambucano, por exemplo, através da educação, pesquisa e extensão, se a população não conhece/se interessa 
pelos produtos/serviços ofertados pelo IF Sertão-PE? 

89.  Para que a sociedade entenda a importância e a realidade de uma organização pública. 

90.  Porque o estado está querendo destruir a universidade pública! 

91.  Nós, servidores, representantes de instituições públicas devemos à população o que é investido através dos 

impostos. Portanto, é importante formar opinião pública positiva, ter uma boa imagem, construir identidade, para 

que instituições como a que eu trabalho sejam mantidas, tenham legitimidade social, dessa forma e com maior 
investimento é possível dar uma contrapartida mais efetiva à sociedade.  

92.  NO caso do IBC, e como já mencionei, a imagem de ser uma escola de ensino fundamental é muito forte. O ensino 
técnico profissionalizante passou a ser nossa realidade agora em 2019, então ainda estamos na fase de conquistar os 

nossos públicos de interesse que são bem específicos para que conheçam nossas novas ofertas de ensino. Formar 

opinião pública fortalece a importância do nosso papel enquanto instituição que hoje enfrenta novos desafios. 

93.  No momento vivido no Brasil, ter a opinião pública a favor das instituições é essencial, estamos perdendo 

orçamento e sem o apoio popular 

94.  Porque a população é contribui através de impostos para manter as UFs e devem estar informados das ações que são 

realizadas pelas instituições de modo a ser a maior interessada em manter a instituição de sua região em plena 

operação e desenvolvimento. 

95.  Para fortalecer a imagem da instituição 

96.  Para contribuir na reflexão crítica dos assuntos acadêmicos. 

97.  A comunidade precisa reconhecer que o retorno do investimento público em educação vai além do ensino ofertado, 

mas é importante economicamente para a sociedade além dos resultados de pesquisa e ciência. É importante 

apresentar a instituição pública como espaço de extensão da comunidade. 

98.  Uma coisa não suplanta a outra. O fato de ser uma instituição pública nao quer dizer que nao precise estar em 

evidencia. 

99.  Porque o público externo (que forma a opinião pública) é para quem trabalhamos, visto que pagam todo o sistema 

de prestação de serviço público.  

100.  Para legitimar a instituição perante a sociedade 

 

 Classificação das categorias: 

Categorias Qde Subcategorias Ocorrências 

Percepção da imagem 

institucional 
14 

A imagem que as pessoas têm da instituição 11 

Necessário saber a opinião sobre a instituição 1 

Avaliar a missão institucional 2 

Ganhar apoio social 16 

Alvo de ataques 2 

Defesa da instituição pública 4 

Formar opinião pública contra o momento político 1 

Período político 1 

o Estado em perseguição às instituições 1 

gerar aceitação 1 

Precisa ser defendida pelos públicos para um bom 
funcionamento 1 

Para gerar reconhecimento e valor 1 

Público como aliado político da instituição 2 

OP favorável gera segurança em momentos politicamente 

instáveis 1 

Mobilizar a sociedade a favor da intituição 1 

Participação social na construção 

da instituição 
3 

A instituição precisa do apoio da comunidade 1 

Atingir objetivos institucionais 1 

A sociedade deve ser participativa na construção 1 

Afirmar a instituição enquanto 

pública 
3 

Afirmar a instituição enquanto pública 1 

Pela defesa de educação pública gratuita 1 



295 

 

Importância e realidade das instituições 1 

Fortalecimento da imagem 

institucional 
18 

Fortalecimento da imagem institucional 14 

Mostrar o valor e importância da instituição 1 

Relevância das instituições 1 

Gerar valor e reconhecimento 1 

Reconhecimento e credibilidade 1 

Entrega de serviços 19 

Adesão aos serviços prestados 1 

Alinhamento com realidade local 1 

A instituição a serviço da sociedade 1 

Divulgação do que é produzido/desenvolvido na instituição 9 

Formação profissional 1 

Formação cidadã 2 

Entrega de serviços 1 

Utilidade pública 1 

Para que a populção se aproprie dos serviços da instituição 1 

busca de reconhecimento da utilidades dos serviços prestados 

pela instituição 1 

Transformação social através do 

Ensino 
8 

A instituição trabalha com transformação social 2 

relfexão crítica 1 

Estudantes como futuros mantenedores das instituições 1 

Definição de políticas 1 

Aprendizagem constante 1 

Ensino crítico exercido pelas instituições 1 

Contribuição com formação crítica 1 

O fato de ser estatal não altera a 

necessidade de pesquisar a OP 
3 

Há independência do Estado 1 

Precisa relacionar-se bem com os públicos 1 

Público não tem nada a ver com privado neste caso 1 

Promover políticas públicas 2 

Abalizar políticas públicas com com as expectativas entre 

instituição e seus públicos 1 

Consciência cidadã 1 

Prestação de contas e 

transparência 
22 

Transparência: a instituição deve prestar contas 7 

Prestação de contas 1 

Legitimação perante a sociedade 4 

Impostos 7 

Impostos bem investidos trazem retorno para a sociedade 2 

Reforçar que os impostos são convertidos em ações pelo 

Estado para a sociedade 1 

Pública ou privada tem mesma 

importância 
5 

pública ou privada mesma importânci (OP) 1 

Construção de imagem independe de ser público ou privado 4 

Pertencimento: a instituição 

pertence à sociedade 
9 

Pertencer ao Estado aumenta a formação da OP 1 

Instituição mantida pelo erário 2 

A instituição é uma extensão da comunidade 2 

Posicionamento perante a sociedade 4 

As instituições são públicas 2 
Reversão conceitual do serviço público 1 

Necessidade de recursos para existência 1 

O poder do Estado 4 

O Estado tem influência na OP 1 

Instituições representam o Estado 1 

Pouco conhecimento por parte dos cidadãos sobre o papel do 

Estado 1 

Debate crítico na relação com o Estado 1 

Não tenho opinião formada sobre 

o assunto 
2 

Não tenho opinião formada sobre o assunto. 1 

Não se aplica 1 

Feedback e avalição 6 
Importante para detectar falhas e pontos de melhorias na 

instituição 1 



296 

 

entender o público para entender a missão 1 

Garantia de desenvolvimento institucional 1 

Opinião pública é fundamental para o fortalecimento 

institucional 1 

Avaliar a missão institucional 2 

Relacionamento e interação 4 

Bom relacionamento com os públicos 1 

Manter comunicação pública 1 

Maior interação públicos instituição 1 

OP não afeta totalmente os públicos 1 

  
  

17 140 76 140 

 

 

QUESTÃO Nº 30 - No caso de sua instituição, como o(a) RP pode actuar junto à formação de opinião 

pública? 

 
1.  Através da gestão estratégica da comunicação com foco orientado para esse público específico, com atividades 

específicas e apresentação dos resultados e oportunidades direcionadas ao público externo que contribuam para seu 

desenvolvimento acadêmico-social-cultural. 

2.  Na construção de uma marca sólida, contemplando os diversos públicos a partir do eixo: Público - Veículo - 

Linguagem, ou seja, mapear os públicos, selecionar o veículo e a linguagem adequados para uma comunicação de 

excelência  

3.  Com boa produção de material de divulgação potencializando a pauta positiva para neutralizar as eventuais 

negativas.  

4.  Por meio de campanhas de comunicação, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, atualização dos canais 

institucionais, promoção de eventos etc. São variadas as formas pelas quais podemos chegar no cidadão (assim 
como são variados os canais e os públicos que precisamos alcançar para formar essa opinião pública) 

5.  
Alinhando discurso e prática organizacional, construindo uma identidade positiva junto aos públicos 

6.  
Ouvir efetivamente os públicos, elaborar metodologias para interagir com os públicos de interesse 

7.  
Atuar no planejamento de pesquisas e ações. 

8.  Pode, em tese, mas não é a prática. procuramos desenvolver essa perspectiva no exercício de nossas atividades, mas 

sem estratégia e metodologia pensadas para isso. 

9.  Incluindo a comunidade do entorno em ações que mostrem a importância da Universidade; atuando junto aos 

veículos de comunicação com sugestões de pauta positiva sobre produção científica e educação; divulgando 

projetos positivos; realizando a interlocução com entidades governamentais: prefeituras e governo. 

10.  Aproximando a Universidade das pessoas. Estando nos lugares fora da universidade, trazendo as pessoas de fora da 

Universidade para suas instalações numa relação mesmo de troca. 

11.  
Desenvolvendo projetos que consolidem a imagem institucional 

12.  Divulgando principalmente o trabalho que fazendo usando todos os meios disponíveis, como os eventos, assessoria 

de imprensa, redes sociais, nossos sites, e-mail marketing, visitas a parceiros, políticos, empresários, entre outros. 

13.  
estreitando o conhecimento da academia junto aos públicos da instituição  

14.  
Formulando questionários para pesquisas de opinião pública, coletando e interpretando os dados, etc; 

15.  Trabalhando para que a identidade da instituição seja coerente com a imagem, por meio de relacionamentos 
saudáveis com os stakeholders e públicos de interesse. 

16.  
Principalmente no que diz respeito a imagem institucional. 

17.  
Auxiliando na organização de pesquisas, eventos que tragam a comunidade externa a instituição.  

18.  
Ajudando a formar uma nova imagem institucional. 

19.  Eventos, parceria público privada, campanhas se divulgação, assessoria de imprensa eficiente, redes sociais ativas 

etc 

20.  
Levando as ações que acontecem em nossa instituição para o conhecimento do público externo  

21.  Maior aproximação com a imprensa, a fim de divulgar as ações desenvolvidas, cursos ofertados e promover a boa 

imagem da instituição.  

22.  Divulgando oportunidades e iniciativas que impactam a a vida das pessoas que integram a sociedade local e 
regional. 
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23. É o profissional que melhor consegue perceber a necessidade de contínuo aprimoramento do relacionamento com 
os diversos públicos que contribuem para a formação da opinião pública.  

24. Ações sociais com a comunidade, incentivar politicas de inclusão e preservação, divulgar as ações da instituição 
com os públicos-alvo...  

25. Com estratégias de comunicação institucional. 

26. Atuando no planejamento institucional, no planejamento e execução dos eventos institucionais, nas divulgações 

externas.  

27. Participando ativamente da sociedade na qual ela está inserida por meio da presença em eventos culturais, políticos 

e sociais que nela acontecem. 

28. com pesquisas, ações que envolvam a comunidade 

29. Mantendo uma posição positiva, tendo um bom relacionamento com todos os públicos, manter a transparência, 

informações atualizadas.  

30. Na mediação, no respeito ao bom debate e resoluções de problemas e ruídos na comunicação, e assim, melhorar o 

entendimento dos públicos em relação a missão institucional e sua imagem perante a sociedade. 

31. São realizadas ações, baseadas em projetos de extensão, para levar a comunidade atendimentos relativos às 

atividades que são desenvolvidas nos Campi. Um deles se chama Interação IFTO, que leva esportes, brincadeiras, 

atendimento de saúde, lazer, entre outros para comunidades carentes ou próximas à instituição. Há também visitas 
em escolas que contém possiveis estudantes. Entre outros. 

32. Promovendo ações que aproximam os públicos e atendem também seus interesses. 

33. Por sua visão sistêmica, penso que circular em todas as áreas da universidade e ter o poder de aconselhar no ponto 

de vista de imagem institucional. Ser um interlocutor, observando o ambiente externo e também o ambiente interno 
para poder auxiliar na construção de ações e políticas que afetam a imagem e a opinião pública. 

34. Construindo boa relação com a imprensa, realizando eventos de diálogo com o público, promovendo campanhas de 
conscientização, de interação, de intervenção, estreitando canais com ONGs, entidades diversas, mandatos 

parlamentares.  

35. Construindo boas relações 

36. Por que essa é principal atribuição de um RP 

37. Com informação das atividades realizadas e sensibilizar o público da importância da universidade para a formação 

de profissionais na região. 

38. POR MEIO DE AÇÕES MOSTRANDO O QUE É O INSTITUTO, O QUE ELE PODE FAZER JUNTO À 

SOCIEDADE, DIVULGANDO AÇÕES POSITIVAS. 

39. Implementando ações nesse sentido 

40. Trabalha matérias positivas. 

41. Estando o profissional de Relações Públicas há  a possibilidade de agir junto aos líderes  ou formadores de opinião 

como meio de transmissão da mensagem da instituição legitimando-a perante seus públicos. Ainda pode-se utilizar 

as ferramentas de comunicação disponíveis na instituição para fortalecer essa ação a partir de um planejamento 

específico que vise à formação de opinião pública. 

42. Acredito que o RP pode ajudar a instituição a conhecer melhor os seus públicos de relacionamento e a se relacionar 

melhor com eles, atuando também junto a opinião pública. 

43. Participando com as ações da universidade e promovendo maior visibilidade para a sociedade e envolvimento que 

gere impacto com a comunidade. 

44. Com materiais de divulgação adequados, abertura da universidade para visitas. 

45. Promovendo ações que façam a comunidade perceber a relevância da Universidade. 

46. Por meio de ações de comunicação externa, envio de sugestões de pauta, divulgação de cases de sucesso sobre ex 

alunos da instituição, etc... 

47. Com projetos de extensão e cultura e o fomento da divulgação da pesquisa. 

48. A partir de diferentes instrumentos de pesquisa e sondagem de opinião, que direcionem as ações do órgão a fim de 
promover produções culturais pertinentes para o público com o qual deseja interagir. 

49. Sim. Promovendo o intercâmbio de informações entre a instituição e os diferentes públicos. 

50. O relações públicas pode atuar na realização de campanhas e eventos, produção de conteúdo para sites e redes 

sociais e produção de materiais educativos em vídeo e impressos. 

51. Atua 100%. Realiza esta ligação. Acompanha este processo. Direcionada e orienta as pesquisas e levantamentos. 

52. Principalmente ligado à formação de alunos que estão se formando. 

53. Através de pesquisas de opinião pública, acompanhando as interações nas mídias sociais e outros canais de 

comunicação, acompanhar o que sai na imprensa em relação à instituição etc 

54. Participando das ações de Extensão, e executando as atividades próprias de RP. 

55. Tornando-se relavante para o cotidiano das pessoas. 

56. De várias formas: ampliando o relacionamento com a imprensa, executando projetos de comunicação junto à 

comunidade, transmitindo informações importantes (não apenas positivas, mas as relevantes) sobre a instituição em 
seus canais de comunicação, pensando em canais de comunicação que possam atender à uma boa parte da 

sociedade, trabalhando a informação em linguagem acessível, etc.  

57. Seria necessária um projeto específico para isto. 

58. Elaboração e gerenciamento de campanhas institucionais tornando acessível informações burocráticas 
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59.  Acredito que por meio da popularização do ensino, pesquisa e extensão, mostrando tudo o que uma universidade 
pública faz que reverte em forma de conhecimento e bem-estra para a sociedade. 

60.  através de ações que mostrem a importância da nossa instituição 

61.  Principalmente através da produção de conteúdos informativos e promoção de comunicação social com a 

comunidade à volta da instituição 

62.  Por meio de ações de Assessoria de Imprensa, promoção de relações institucionais, fomento de ações relacionadas à 

sustentabilidade ambiental e social e pesquisas junto aos diferentes públicos da Instituição para compreender as 
demandas por comunicação e atendê-las a partir do estabelecimento de estratégias alinhadas à realidade desses 

públicos. 

63.  Na formulação alternativas (eventos de aproximação, por exemplo) para trazer visibilidade aos importantes projetos 

já desenvolvidos no âmbito da universidade.  

64.  Acredito que toda ação de comunicação de certa forma contribui para gerar significação e, em alguma medida, 

influenciar a opinião pública. Isto porque a opinião pública não significa necessariamente a opinião da maioria da 

população de determinado lugar.  

65.  O trabalho do RP está muito voltado à formação da imagem e da reputação da organização. Logo, o trabalho de 

comunicação é fundamental nesse processo, embora não seja o único responsável. Afinal de que adianta a 

instituição fazer um programa de visitas bem estruturado, campanhas lindas e maravilhosas, ter um site bem 
construído, um material gráfico super atrativo, se o aluno chega em sala e a aula não é de qualidade, por exemplo? 

Quero dizer que todos (inclusive os alunos) devem ter a consciência que essa formação de OP passa pela formação 

da imagem e da reputação, a qual é construída por todos, diariamente, no atendimento ao público em geral, em sala 

de aula, nos projetos de extensão e pesquisa, nos eventos que participam etc.  

66.  O profissional deve estar atento aos seus públicos, mas isso só é possível com uma política institucional que 

fortaleça essa atuação. 

67.  Planejamento com ações estratégicas, atividades,materiais e etc voltados para os seus públicos-alvo. 

68.  Em colaboração com os demais profissionais da comunicação, traduzir a linguagem acadêmica para que o público 

externo possa entender o que a universidade faz em prol da sociedade e, a partir disso, perceber sua importância. 

69.  Promovendo e divulgando, de forma transparente, os serviços prestados e os cursos oferecidos, buscando a boa 

vontade da população para com a instituição e a sua importância para o desenvolvimento sustentável da região. 

70.  Através das técnicas e práticas típicas da profissão.  

71.  Entre outras formas, com a abertura do espaço acadêmico para as pessoas comuns, com a entrega de uma ciência 

inteligível a sociedade. Fazer as pessoas entenderem a importância do papel da Universidade para o 

desenviolamento socieconômico e científico do país.  

72.  Demonstrando a importância da instituição para a sociedade, na transformação social e na produção do 

conhecimento. 

73.  ATUAR NA DIVULGAÇÃO E AÇÕES RELACIONADAS E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA 

74.  No meu caso, o trabalho de RP é cuidar da imagem do gestor máximo da instituição, o Reitor, assessorando com 

informações e acompanhado em eventos, para que assim possa comunicar com diversos públicos - seja em um 

discurso, em uma palestra, uma reunião, uma conversa informal - de maneira assertiva e com propriedade sobre os 

assuntos que envolvem os eventos em que participa. 

75.  No planejamento e trabalho de divulgação científica, por exemplo.  

76.  Acredito que em momentos de crise da imagem da instituição o RP poderia atuar mais precisamente. Em outros 

momentos focar na opinião dos seus públicos estratégicos. 

77.  Em pesquisas e trabalho na imagem institucional. 

78.  No planejamento, acompanhamento e avaliação de resultados de campanhas de conscientização junto à sociedade; 

Na participação de reuniões de pauta semanais junto a jornalistas da instituição a fim de colaborar na definição 

destas pautas, sempre com vistas ao interesse público. 

79.  Com um bom diagnostico do público-alvo (feito através de pesquisa), traçar ações estratégicas direcionadas.  

80.  Por comunicação estratégica 

81.  Pergunta deve ser direcionada a SCS 

82.  Hoje a opinião pública está muito diversificada e diluída. Todos os públicos constituem a opinião pública a respeito 

da instituição (alunos, pais, servidores, imprensa, comunidade externa, outras instituições etc), porque hoje todos os 
públicos tem acesso a manifestar sua opinião de forma rápida e com grande abrangência por meio das redes sociais 

de informação e comunicação. Atuar junto a opinião pública é buscar sempre a melhor imagem possível frente a 

todos estes públicos, passando principalmente pela extensiva divulgação das atividades da instituição e os 

resultados que entrega a sociedade por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

83.  Hoje, muitas ferramentas de comunicação passaram por mudanças. Consigo vislumbrar o profissional de RP 

atuando na produção de materiais tanto em redes sociais quanto na produção de conteúdos "sob medida" para 
determinados públicos. 

84.  Se conseguíssemos aplicar o básico do curso de RP na formação de OP, já seria um avanço enorme. 

85.  Fazendo seu trabalho de forma estratégica, profissional e articulada com as outras áreas da comunicação, 

principalmente, jornalismo e publicidade. 

86.  Estamos em contínua construção de formação de opinião e o profissional de Relações Públicas mantém esforço 

deliberado e contínuo para o exercício da mesma.  Estabelecendo e mantendo a compreensão de seus públicos seja 
ela  uma instituição pública e/ou privada e os grupos de pessoas a que esteja direta ou indiretamente ligada 

objetivando resultados otimizados do exercício profissional.  
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87. Não existem outros profissionais de RP atuando na minha instituição. Caso eu estivesse em outro setor que 
estabelecesse relação com o público externo, acho pertinente sim. 

88. Pergunta muito ampla. Há várias maneiras, todas as ações de RP. 

89. Pode atuar no planejamento do discurso e posicionamento de imagem da instituição. 

90. Mostrando a produção científica relevante e de qualidade que acontece na instituição. 

91. Políticas de Universidade de portas abertas, receber alunos de ensino médio, realizar eventos Culturais, de saúde, 

ensino para a sociedade. Divulgar a produção cultural e científica. Realizar parcerias com instituições privadas, 

compensando lacunas de recursos materiais dos setores públicos. Estreitar relacionamento com a imprensa a fim de 

gerar mídia positiva. Gerir comitês de crise.  

92. Projetando a imagem do IBC para que reconheçam qual identidade estamos assumindo. 

93. cuidando da imagem e, principalmente. divulgando as ações que já são feitas nas organizações. Temos muita 

pesquisa, projeto de extensão e os professores e coordenadores esquecem que precisam contar isso pro mundo. 

94. através de ações focadas em estreitar o relacionamento com organizações de influência na região. E desenvolver 

ações que tornem público as oportunidades e atividades realizadas pela comunidade comunidade acadêmica, em 

linguagem mais acessível, à toda população em torno da instituição. 

95. sendo transparente, esclarecendo dúvidas, mantendo o contato com os públicos, divulgando informações 

96. Com pesquisas de opinião pública e, com isso, desenvolver planejamentos estratégicos para atuar na divulgação do 

ensino, pesquisa e extensão. 

97. Organizando eventos de participação da comunidade, aplicando pesquisa de interesse sobre cursos de formação, 

planejamento de campanhas de engajamento dos diferentes públicos. 

98. Por meio de eventos aproximativos com os publicos de interesse 

99. Prestando um bom serviço, transparente, eficiente. Reforçando assim a imagem positiva da Instituição. 

100.  Incentivando principalmente  a participação seja presencial ou online 

Agrupamos as respostas em 32 categorias e 112 ocorrências, assim classificadas: 

Categorias: Como o RP pode atuar na formação de Opinião pública 

Comunicação Relacionamento Eventos 

Agir junto aos líderes e formadores 

de opinião 
2 

Aprimorando uma boa 

comunicação e interação 

com os públicos 

11 Envolver a comunidade nos 

eventos institucionais 

1 

Ajudar a instituição a conhecer 

melhor os públicos 
1 Aproximação com a 

imprensa 
2 

Eventos aproximativos 
1 

Aproximando o conhecimento à 

comunidade 
1 Buscar compreensão 

contínua dos públicos 
1 Fomento às ações de 

sustentabilidade social 
1 

Articular seu trabalho (RP) com 

outras áreas da comunicação 
1 

Construção de identidade 
1 Participação nas ações da 

instituição 
1 

Assessoria de imprensa 1 Inclusão da comunidade na 
instituição 

3 Participando dos eventos 
sociais 

1 

Atuando no planejamento 
institucional 

1 
Parceria público privada 

1 Prestando um bom serviço 1 

Com estratégias de comunicação 

institucional 
1 Promover conscientização 

social 
3 Promoção de ações de extensão 4 

Comunicação externa 1 

Promover intercâmbio 

comunicacional entre 
instituição e públicos 

1 
Planejar pesquisas e ações 

10 

Produção de conteúdos para redes 

social 
1 

Realizando a interlocução 
com entidades 

governamentais: prefeituras 

e governo 

1 

Mediação e interlocução da 

comunicação 
2 

Prestar assessoria de comunicação 

com qualidade 
2 

Já é atribuição da profissão 6 
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Desenvolvendo projetos de 
consolidação da imagem 

institucional 

9    
  

 

Implementar ações estratégicas de 
comunicação 

11  

 
 

  
 

Divulgação 28  

 
 

   

 

Quantidade de ocorrências 

68   24   20 

112 

 

 

QUESTÃO Nº 31 – Você acredita que sua presença na instituição, enquanto RP, faz diferença? 

Você acredita que sua presença na 
instituição, enquanto RP, faz diferença? 

Não  3 

Muito pouco 5 

Pouco 9 

Faz consideravelmente 39 

Sim, faz muita diferença 44 

 100 

 

 As próximas duas e últimas questões são um pouco parecidas, no entanto, uma refere-se 

aos cargos de comunicadores, assistentes e auxiliares que compõem um departamento; a outra, a um 

cargo específico. 

 

QUESTÃO Nº 32 - Justifique a necessidade de PROFISSIONAIS de comunicação social em uma 

instituição pública de ensino: 

1.  
Em termos institucionais é necessário para trabalhar a comunicação de forma estratégica e operacionalmente 

contribuir para a transparência e adequação de linguagem e meios de comunicação aos públicos envolvidos. 

2.  
Não há relacionamento inter-organizacional sem comunicação e não há organização que possa trabalhar de forma 

isolada, sem uma integração junto à sociedade. 

3.  
Profissionais de comunicação são necessários em qualquer organização, pois o relacionamento com o público 

transpassa a natureza e finalidade da instituição.  

4.  

A comunicação de qualidade e construída de forma estratégica só acontecerá se for gerida por profissionais com 

formação (e competência) na área de comunicação. E a necessidade de comunicação não está presente apenas nas 

instituições privadas que visam lucro, mas também - e principalmente - nas instituições públicas que precisam 

chegar a todos os cidadãos e apresentar os serviços que oferecem , para que todos saibam que existem e possam 
acessá-los. 

5.  
Como falei anteriormente, é preciso divulgar o que é produzido na instituição para que se construa uma agenda 
pública que informe e engaje o cidadão na intervenção das realidades em que está inserido. 

6.  

Ainda não há uma clareza por parte das instituições de ensino das possibilidades de atuação de um RP, muitos 
profissionais da área ficam restritos ao cerimonialismo, porém esse cenário parece estar se modificando. As 

instituições públicas de ensino despertaram para a necessidade de uma comunicação mais estratégica e ampla, até 

mesmo para defenderem suas existências e o papel relevante que possuem na sociedade. 
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7. Equipe integrada e multidisciplinar para atender as mais diferentes demandas de comunicação. 

8. 
Para que a instituição produza planejamentos e estratégias de dar a conhecer à sociedade o que a instituição pode 

fazer por ela. nos seus aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos, por meio do processo formativo que ela 
oferece. 

9. 
Atuar na divulgação cientifica(jornalismo); realizar projetos de responsabilidade social (marketing); atuar na 
imagem da organização perante a sociedade(relaçõespúblicas); gerir os veículos de comunicação organizacionais, 

pensando desde a identidade visual até o conteúdo (publicitário). 

10. 
Tornam conhecida a universidade, aproximá-la de seus públicos, potencializar seus cursos(ensino, extensão) e 

fomentar sua pesquisa e cultura.  

11. 
A participação dos comunicadores na gestão das organizações é fundamental. Através de suas atividades pode-se 

obter um ambiente democrático e de compromisso, podendo-se reduzir alienações, atenuar conflitos, ajudando na 

integração no ambiente organizacional. 

12. 

Independente de ser uma instituição pública de ensino, é uma instituição administrativa que tem as mesmas 

necessidades de qualquer outra empresa, seja ela pública ou privada, de ensino ou não. Dessa forma, a comunicação 

é essencial para a conexão entre os stakeholders, a instituição e a comunidade. Só a comunicação consegue fazer 
com a informação e os relacionamentos fluam com pouco ruído e no tempo necessário que cada ação necessita. 

13. 
A produção acadêmica, a imagem institucional e o relacionamento são importantes para a valorização e o 
reconhecimento da instituição pública de ensino.  

14. Dar visibilidade às ações desenvolvidas no Instituto 

15. 
É essencial esses profissionais para traduzir a linguagem acadêmica, técnica, para uma linguagem mais objetiva e 

clara que possa alcançar a sociedade como um todo. Inclusive os menos favorecidos. 

16. 
A comunicação quem da a "cara que a universidade tem", isto aliado ao que instituição promove (ensino, pesquisa, 

extensão) é de extrema importância para a sobrevivência das instituições públicas. 

17. 
Os profissionais de comunicação são essenciais para uma instituição de ensino, são eles os responsáveis em levar a 

informação a todo o público da universidade, são eles os responsáveis por criar imagens e materiais gráficos que 
representem a instituição e são eles os responsáveis por zelar pela imagem desta instituição.  

18. Profissionais de comunicação transmitem informações, fatos, ideias etc. da maneira correta e eficaz. 

19. 

O principio da publicidade não diz respeito apenas a prestação de contas. Quer dizer também que tudo que é feito 

para o povo e advém do estado deve ser amplamente divulgado para que estes usufruam do que têm direito. É dever 
do profissional de comunicação fazer a publicidade de tudo o que é público de maneira profissional e responsável. 

Pra isso ser eficiente é preciso que o conjunto tenha jornalistas, publicitários, programadores visuais, relações 

públicas etc. 

20. Apresentar para sociedade as ações que ocorrem na instituição 

21. 
Atuar de forma a promover uma maior integração entre a instituição e a sociedade, bem como integrar e comunicar 

de forma transparente e adequada aos diversos públicos  das próprias atividades da Instituição, de forma planejada e 

sistêmica. 

22. 
Fundamental para manter um alinhamento de linguagem, organizar fluxos e manter os públicos de interesse 

(interno e externo) a par de serviços relevantes para os cidadãos.  

23. São esses os profissionais que fazem a ponte com a sociedade e entre os demais setores. 

24. 

Quando nosso computador quebra, consultamos um profissional da área e raras são as vezes que questionamos o 

seu diagnostico. Com comunicação, infelizmente, não acontece o mesmo. Todas as pessoas acreditam que 

conseguem fazer "comunicação de qualidade", mas, na realidade utilizam apenas as ferramentas da comunicação e 

me maneira equivocada. O profissional de comunicação sabe exatamente a mensagem que deve ser passada e de 
que forma para alcançar os melhores resultados.  

25. 
Necessária para compreender os melhores meios de interação com os diversos públicos e assim ter um fluxo de 
informação eficiente.  

26. 

São profissionais essenciais para proporcionar o diálogo correto, através dos canais e estratégias que alcancem o 
principal público e razão de ser da instituição, os alunos. Os comunicadores têm a compreensão e capacidade de se 

dedicar e atender os diferentes públicos, proporcionando visibilidade, fluidez na comunicação interna, propagandas 

e capitação de recursos e alunos.     

27. 
O profissional de comunicação é imprescindível em uma instituição pública de ensino. Existem muitos ruídos 

comunicacionais neste tipo de instituição. 

28. 
são os profissionais que possuem capacidade técnica para se comunicar corretamente, zelar pela imagem 

institucional, lidar com gestão de crises, produzir materiais que auxiliem a instituição na comunicação com seus 

diversos públicos 

29. 
É importante, pois, por exemplo, um profissional de publicidade consegue criar peças e arte melhor do que o RP. Já 

o jornalista consegue fazer o serviço de assessoria de imprensa, como materiais jornalísticas de forma mais rápida e
"melhor" do que o RP.

30. 

A comunicação faz-se presente em todas as atividades humana. A comunicação social reflete as opiniões, 
sentimentos e anseios da coletividade, e assim, o profissional é fundamental para auxiliar, para informar e levar 

conhecimento ao público, que diante de dados e pesquisas poderá com mais propriedade se empoderá das 

instituições públicas. 

31. 
É necessário tirar as instituições de ensino dos "muros" em que elas se encerraram, levando todo conhecimento, 

inovação e informações de volta para a sociedade, que paga pelo ensino. Sem profissionais de comunicação das 
diversas áreas, isso seria impossível. 
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32.  
Comunicação permeia todos os espaços da organização. Profissionais dessa área auxiliam no desenvolvimento de 
ações dirigidas aos públicos específicos, o que garante maior aceitação e confiança. Essenciais para o apoio e 

suporte da instituição. 

33.  
A Comunicação é uma área muito ampla e todas as modalidades têm sua importância. Cada formação, seja um 

jornalista, um publicitário, um produtor cultural, irá atender às necessidades da universidade em focos diferentes. 

34.  
Para conseguir de fato construir uma comunicação estratégica, integrada, que gere valor para a instituição, que atue 

em diversas áreas e frentes, que consiga dar todo apoio à gestão e aos demais setores. 

35.  Gerenciamento da comunicação institucional 

36.  Capacidade holística em se tratando do assunto "comunicação" 

37.  

É importante que a instituição revele para a população o porque de existir aquele órgão. Hoje há uma grande 

cobrança sobre gastos públicos e para onde o dinheiro do povo é gasto. É importante essa mobilização para ela se 
fazer parte. 

38.  
ASSIM COMO QUALQUER EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS DE CS 
ENRIQUECEM O TRABALHO E FAZ COM QUE A EMPRESA TRABALHE DE MANEIRA ESTRATÉGICA 

JUNTO AO MERCADO E AOS PÚBLICOS. 

39.  Gerir a comunicação é essencial em qualquer instituição 

40.  É imprescindível para articulação da comunicação com seus públicos. 

41.  
Estes profissionais são essenciais no trabalho de informar e integrar os diversos públicos com os quais a instituição 

se relaciona, direta ou indiretamente. 

42.  

Acredito que os profissionais de comunicação são essenciais em uma instituição pública de ensino, pois além de ser 

importante a divulgação das informações e dos cursos ofertados, ele auxilia também nos relacionamentos com seus 
públicos estratégicos, entre várias outras ações. 

43.  
Muito importante para instituições que desejam dar visibilidade para a sociedade do seu trabalho e que queiram 
engajar seus públicos de interesse. 

44.  
A comunicação é estratégica para qualquer instituição. No caso de uma universidade, precisamos comunicar bem 
principalmente com  alunos e servidores, pois são eles que levam nossa imagem para a comunidade externa. 

45.  Para mostrar a instituição da forma correta aos seus públicos. 

46.  São eles que vão tornar a instituição conhecida e prestigiada através das ações de divulgação da marca.  

47.  Os comunicadores formam um time capaz de atuar em diversas frentes da comunicação.  

48.  

As IFES são órgãos extremamente complexos com diferentes públicos e atividades acontecendo diariamente, os 

quais precisam de ser articulados profissionalmente para o bom funcionamento da comunidade universitária. 

Perante a sociedade, as IFES devem prestar contas de sua atuação, inclusive comprovando a excelência da 

qualidade de ensino/pesquisa/extensão que executa para se manter relevante perante a opinião pública. 

49.  Dar visibilidade a políticas e ações da instituição. 

50.  
Esses profissionais contribuem para dar visibilidade às ações da instituição e estabelecer relacionamento com seus 

públicos. 

51.  

Essencial. O profissional deve trabalhar para que este reconhecimento comece a acontecer de modo natural e 

contínuo. Profissionais de comunicação são além da técnica, do operacional. Criam, desenvolvem, estimulam a 

conscientização, a criticidade social, o processo multidisciplinar, entre outros. é um trabalho que exige estudo, 
dedicação, enfim. 

52.  
A comunicação é parte fundamental na universidade. Tanto para divulgar o que está acontecendo, quanto para 
aprimorar o conhecimento dos públicos quanto ao trabalho que está sendo feito internamente. 

53.  
Por ser um órgão que deve prestar contas à sociedade e formar cidadãos éticos, as IFES precisam de profissionais 
preparados para estabelecer ações capazes de permitir a divulgação das informações, estabelecer o diálogo com os 

públicos e ampliar a divulgação 

54.  
Para que a Comunicação possa ter maior profissionalismo a presença de outros profissionais traria mais 

possibilidade de trabalho integrado e especializado. 

55.  Pensar e desenvolver estratégias de comunicação de modo planejado, adequado e profissionalizado. 

56.  Justificarei com a mesma resposta dada à pergunta 20.  

57.  
Fundamental para estabelecer uma comunicação adequada com os segmentos e diversos públicos com a qual 

mantem relacionamento diário. 

58.  
Profissionais de comunicação têm diferentes atribuições, sendo importante a integração das capacidades laborais, 

respeitando a legalidade dos Editais de concurso  

59.  
Profissionais de comunicação social são importantes para fazer a comunicação pública fluir em todos os seus 

âmbitos: divulgação científica, comunicação institucional, transparência, relacionamento. 

60.  
É importante para fazer o planejamento e execução de diversas atividades de comunicação, atingindo os diferentes 

públicos 

61.  

As instituições públicas devem prestar contar à sociedade de seus atos. Um setor de comunicação teria, a princípio, 

esta finalidade, tornar os atos publicizados e manter contato direto com a comunidade e sociedade, uma vez que é o 
povo que a mantém 

62.  

Estamos imersos em uma sociedade que preza a informação e o imediato. Apesar da comunicação ser uma 
habilidade natural do ser humano na perspectiva ontológica, ela demanda conhecimentos específicos para que seja 

efetivada no âmbito organizacional, por isso a necessidade de profissionais de comunicação social nas instituições 

públicas. Esses profissionais são aqueles que têm condições de gerir, desenvolver, realizar e atender às demandas 

de comunicação de instituições públicas ou privadas. Sem eles, lidar com a comunicação não passa de ações 
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isoladas, sem fundamento estratégico, mesmo que feita por algum profissional que tenha afinidade com a 
comunicação, enquanto área de conhecimento. 

63.  

A presença do profissional de RP é de vital importância numa universidade de grande envergadura pois este 
profissional tem um feeling para o desenvolvimento das ações de relacionamento com os diferentes stakeholders. 

Sendo também de fundamental importância que as pessoas consigam enxergar relevância nas universidades 

públicas do país, uma vez que elas são mantidas pelos impostos da sociedade. 

64.  

A universidade só existe com e em comunicação. Por isso, é necessário que existam profissionais que gerenciem 

esses fluxos de informação de modo a atenuar possíveis ruídos e construir uma narrativa coerente com a imagem 

que a organização pretender ter associada a si. 

65.  
Assim como qualquer atividade, a comunicação precisa se profissionalizar. Por isso, ter profissionais de 

comunicação social qualifica a organização e a forma como ela é vista pela sociedade.  

66.  Os profissionais de comunicação vão dialogar, de uma maneira geral, com a comunidade interna e externa. 

67.  Fortalecimento da imagem e identidade; divulgação institucional 

68.  Imprescindível para a interpretação da dinâmica acadêmica para a sociedade.  

69.  

Porque as instituições de ensino públicas possuem as mesmas demandas de uma empresa privada. Elas precisam 
divulgar suas ações e produtos, conquistar alunos, senão não garantem orçamento e manutenção, ou seja, não 

sobrevive. A  comunicação é parte estratégica da administração, ressaltando a constante mudança dos meios e das 

formas de se comunicar proporcionados pelas nova tecnologias.  

70.  
Os profissionais de comunicação possuem o conhecimento para proporem as melhores estratégias e técnicas para 

divulgação da instituição. 

71.  Como forma de profusão do conhecimento, das oportunidades e da reafirmação do papel da Universidade no Brasil. 

72.  

Para divulgar e expressar publicamente o que a instituição faz, conhecer o que o público espera da instituição, 

subsidiar com informações a tomada de decisões para a sustentabilidade da instituição. Ou seja: a manutenção do 

sistema institucional depende da comunicação.  

73.  

SEM ESSES PROFISSIONAIS A COMUNICAÇÃO SERIA RESTRITA E TRANSMITIDA DE FORMA 

EQUIVOCADA OU QUE NÃO ALCANÇASSE OBJETIVOS. O PROFISSIONAL DA ÁREA TEM O 

CONHECIMENTO DE QUAIS AÇÕES, ESTRATÉGIAS E TÁTICAS PARA ALCANÇAR DETERMINADO 
PÚBLICO POR MEIO DA MENSAGEM A SER TRANSMITIDA DE FORMA CORRESPONDENTE. SEM 

CONTAR AINDA COM O GERENCIAMENTO DE CRISE.  

74.  

Os profissionais de comunicação social em instituições públicas de ensino são os alicerces das informações 

institucionais com diversos públicos. São profissionais habilitados e que sabem o que informar, para quem, como e 

quando comunicar e informar os públicos da instituição. 

75.  

Os profissionais de comunicação têm o papel fundamental de "traduzir" informações muito burocráticas ou 

científicas para os públicos de interesse de uma universidade ou de qualquer outra instituição na verdade. A 

comunicação só existe a partir da comunhão de ideias e os comunicólogos trabalham justamente neste aspecto. Não 
devemos trabalhar para os nossos pares e sim para as pessoas que estão no nosso entorno. Não faz muito sentido um 

professor ter uma pesquisa incrível na área da saúde se a a mesma não for "trabalhada" de forma didática para 

alcançar a comunidade.  

76.  Para se criar uma comunicação integrada aliada a um bom planejamento  

77.  Relacionamento com seus públicos. Prestar contas à sociedade. 

78.  Para garantirem a qualidade técnica e a qualificação necessária para executar as funções relativas à comunicação. 

79.  
Na minha visão é um dos pilares estratégicos de uma instituição, pois de nada adianta ser a melhor empresa, se não 

tem quem comunica ou se não se sabe comunicar.  

80.  Gerenciamento da comunicação institucional 

81.  A comunicação é importante certamente de prestação de contas e proximidade entre instituição e sociedade 

82.  

Uma instituição pública de ensino tem grande necessidade de divulgar informações ao público externo, ou seja, 

principalmente no que diz respeito a oferta de cursos e qualificações a sociedade. Uma comunicação 

profissionalizada aumenta a chances de democratização da informação e das oportunidades institucionais. Além 

disso o processo de transmissão de informação precisa ser organizado de modo que os públicos tenham o acesso as 
informações. Hoje são muitos canais midiáticos e plataformas de consumo de conteúdo a disposição, sendo 

necessário profissionais qualificados para operar levando em consideração estes distintos ambientes, cujos públicos 

estão cada vez mais pulverizados.  

83.  
Como já disse. A comunicação só faz efeito se ocorrer através de projetos executados por equipes 

multidisciplinares. 

84.  Transparência e fortalecimento institucional. 

85.  

A presença de profissionais da comunicação, que sejam servidores públicos, é fundamental para que trabalho de 

comunicação desempenhado na instituição prime primordialmente pelo interesse público.   

 

Uma instituição pública de ensino deve ter sua comunicação orientada para o interesse da população que tem direito 
a  acessar todos os serviços que ela disponibiliza e também para dar transparência sobre a atuação da universidade 

que é sustentada pelos impostos da população.  

 

Essa perspectiva, conhecida como comunicação pública, é muito diferente de uma comunicação de gestão ou 
comunicação política, muito comum em órgãos públicos, quando a equipe de comunicação é entendida 

preferencialmente como responsável por dar visibilidade e zelar pela imagem dos gestores.  
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86.  

A comunicação ocorre atualmente em velocidade quase que instantânea, os fatos acontecem no mundo e a 
informação é democratizada em segundos. As instituições de ensino vem priorizando o conhecimento e formação 

de futuros profissionais com habilidades para entender todo o processo que antes era voltado para o passado hoje 

constatamos que as pesquisas já tendenciam para as projeções futuras. 

87.  

Para pensar, gerir e executar os vários vieses da comunicação de forma técnica  é essencial que hajam profissionais 

qualificados para tal, com formação adequada. Quando foge do perfil há um trabalho de arranjos, para suprir a 

necessidade que é enorme e constante. 

88.  
Os profissionais de comunicação são necessários para promover a transparência, publicização de atos, divulgar 

serviços e produtos e possibilitar que a sociedade tenha acesso à instituição.  

89.  Para que a instituição possa ter uma comunicação e um relacionamento profissional e efetivo. 

90.  

Para levar informação apurada e precisa a imprensa, para fazer gerenciamento de crise, para cuidar de protocolos 

cerimoniais, para organizar eventos de medio e grande porte, para divulgar nas mídias sociais informações 

relevantes a alunos, professores e comunidade utilizando linguagem adequada e direcionada, etc. 

91.  

Acho fundamental. Trata-se de uma questão de transparência. Os contribuintes precisam saber onde o dinheiro 

deles é investido, como esses impostos são aplicados e os frutos que são gerados a partir disso. Ademais, devem 
poder usufruir disso. A Universidade tem obrigação de retribuir à sociedade através de serviços, conhecimentos, 

produção, informação. Só os profissionais de comunicação são capazes de transmitir esses resultados aos grandes 

públicos, de modo estratégico e eficaz, de modo a construir uma opinião pública favorável, o que é tão necessário 

para a manutenção e continuidade dos serviços.  

92.  

Falando da atualidade, os profissionais de comunicação precisam cada vez mais expor as ações das instituições para 

que a sociedade (não só os públicos de interesse) entendam a importância e defendam a existência do ensino 
público. 

93.  
Sem profissionais de comunicação, a comunicação da instituição se torna um achismo, seria como nós opinarmos 
sobre instalações elétricas, podemos, mas não sabemos se funciona daquela forma. Nós somos responsáveis pela 

cara da organização vista por seus públicos. 

94.  

Cada profissional de comunicação tem conhecimentos específicos que contribuem para a administração de 

informações estratégicas. Possuem qualificação para otimizar os fluxos de comunicação da instituição, além de 

realizar constante auditoria da imagem da instituição, conhecendo as  ferramentas adequadas para responder à  

tempo e evitar crises. Estes profissionais, alinhados com a missão da instituição e com as políticas da gestão podem 
ser muito eficiente no aumento da transparência da instituição, da efetividade de campanhas, e atingimento de 

metas (tal como redução de evasão estudantil)   

95.  para assessorar a comunicação da instituição 

96.  Promover divulgação científica. 

97.  

Relacionamento com públicos estratégicos para que a instituição possa oferecer soluções que se encaixem na 

necessidade dessa comunidade, além de "conversar" com esses públicos utilizando a linguagem adequada para cada 
um de forma planejada e estratégica. 

98.  Para dar visibilidade as acoes da instituição 

99.  
Comunicadores no âmbito da instituição pública reforçam as ações e a existência da IF. Dialogam com a sociedade 

e auxiliam na formação da opinião pública sobre ela. 

100.  Para realizar uma comunicação eficiente e estratégica 

 

QUESTÃO Nº 33 - Um(a) servidor(a) RP em uma instituição pública de ensino. Para quê? 

1.  Em teoria para gerenciar a comunicação da instituição, atuando de forma estratégica, oportunizando o acesso à 
informação dos seus variados públicos e consequentemente contribuindo para uma imagem positiva. 

2.  Para construção de uma identidade sólida que se reflita em uma imagem positiva diante de seus diversos públicos.  
Bjs da Simone Tuzzo  

3.  
Para realizar a comunicação com seus diversos públicos de interesse.  

4.  Com base na resposta à questão anterior, o RP é um dos profissionais que fará "essa roda girar", que tem 

conhecimento amplo em planejamento estratégico e estratégias de comunicação para pensar em ações que alcancem 
os objetivos institucionais de comunicação. 

5.  
Para alinhar discurso e prática organizacional, construindo uma identidade positiva junto aos públicos da instituição 

6.  
Para pensar mais estrategicamente a comunicação. Não é mais suficiente apenas informar, é preciso dialogar.  

7.  
Especificamente para atividades de cerimonial e demandas de opinião e imagem com o público alvo. 

8.  Para produção de um estabelecimento de relações sociais por meio das ferramentas e metodologias próprias que os 

relações públicas são capazes de produzir, para além das mídias, produção de informações ou execução de eventos 

de congraçamentos internos. Essas atividades são relevantes, mas nós relações públicas podemos fazer com que um 

planejamento de evento, por exemplo, constitua-se numa perspectiva de ampliação favorável à imagem 
institucional que se deseje produzir, em seus aspectos formais e de conteúdo.  

 

Do planejamento de um evento à produção de seu script para o cerimonial, o relações públicas pode sugerir para 

além do seu conhecimento sobre o Cerimonial e as normas de Protocolo público. 
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 Os profissionais de relações públicas, com sua metodologia própria da formação e da experiência acumulada no 

seu processo de conhecimento, podem ajudar a instituição educacional pública a produzir resultados mais 

satisfatórios sobre os objetivos a serem alcançados pela instituição em sua missão e finalidade. Os relações públicas 

possuem a capacidade de trabalhar mais profundamente com os seus diversos públicos, porque ele é capaz de 
compreender o que significa a produção de uma imagem institucional, por viver o cotidiano do chão da instituição 

escolar de forma tão profunda, tanto quanto o docente e outros profissionais do campo de comunicação social.  

Todos têm sua importância na estratégia de difusão institucional,  mas os relações públicas tem a capacidade por 
sua formação própria de conquistar ampliações do olhar. Por esta razão, talvez, ele faça parte de um grupo 

profissional com desafios tão imensos e sobre os quais é possível se problematizar.  

Talvez, aí esteja um campo caro para ampliar o interesse pela pesquisa, como você está a fazer. É necessário a 
ampliação e aprofundamento das pesquisas sobre a constituição desse campo nas instituições educacionais. 

Parabéns pela estruturação do inquérito e pela tese que está a produzir! 

9. Planejar a atuação dos demais profissionais de comunicação, gerir os públicos externos e internos de comunicação, 

auxiliar gestores na tomada de decisão etc. 

10. 
Para dar o devido valor a cada um de seus públicos. 

11. Para a construção de estratégias de relacionamento e gestão da instituição, gerarando  uma percepção, por parte das 
instituições e pelos públicos na relação escola-professor-aluno  

. 

12. Na área de Comunicação, o profissional mais completo é o RP. Este é o mais capacitado para estar à frente da 

instituição e preparar o "terreno". Assim, haverá uma melhor aceitação das mensagens que serão circuladas entre 

todos os públicos e um melhor entendimento das ações da instituições.   

13. 
Melhorar a boa vontade e aproximar ainda mais a academia de seus públicos. 

14. Importância da gestão da comunicação com seus diversos públicos (professores, gestores, alunos, comunidade 

externa) 

15. Para estabelecer bons relacionamentos com os públicos de interesse por meio de canais estratégicos de 

comunicação e assim colaborar diretamente com uma imagem positiva da instituição. 

16. Creio que um RP pode fazer muito para uma instituição pública de ensino, muito mais que apenas atuar na 

assessoria de comunicação, na minha opinião o RP deveria ser um dos braços da instituição em sua gestão. 

17. Considero o Relações Públicas o gestor de toda comunicação, ele quem faz a união entre a informação e a criação. 

É quem zela pela imagem da instituição.  

18. 
Ajudar no planejamento estratégico da comunicação institucional. 

19. As instituições são obrigadas a oferecer cerimônia de colação de grau. Compete única e exclusivamente ao relações 
públicas a elaboração e execução desse trabalho. Para além disso, há o trabalho com identidade, públicos, eventos 

institucionais, mídias sociais, relacionamento em geral etc 

20. 
Para relacionar com os diversos públicos e levar as ações que ocorrem na instituição ao conhecimento público 

21. Para gerenciar as atividades de comunicação a partir de uma visão estratégica, que abrange tanto a comunicação 
interna quanto externa.  

22. 
Para trabalhar a imagem, criar reputação e gerar credibilidade. 

23. Para buscar os meios de tornar a informação cada vez mais acessível e adaptada aos diversos públicos. 

24. Penso que o RP é o profissional mais indicado para a instituição pública, já que, dentre os demais profissionais, é 

aquele é tem a visão institucional. Ele trabalha com a comunicação de maneira holística, vendo o todo de forma a 

trabalhar a imagem e a reputação da instituição - o que no serviço público é de alto valor.  

25. Por ser um profissional estratégico que pode desenvolver atividades alinhadas ao planejamento. 

26. Para dar a comunicação a noção administrativa, para detectar e conhecer todos os públicos, para organizar e 

executar os eventos institucionais, para trabalhar a comunicação interna e para ser o porta-voz da organização. 

27. Para trazer uma visão humana e fraterna à resolução de questões tão complexas que envolvem o cotidiano 

educacional. 

28. pra zelar pela imagem institucional. 

29. Ele é um profissional dinâmico, articulado que consegue desenvolver técnicas de bom relacionamento com todos os 

públicos. Isso proporciona uma imagem positiva da instituição.  

30. Para atender as necessidades que concerne ao atendimento com excelência dos diferentes públicos que envolve as 

instituições. Estas que prestam servições a sociedade, que as mantém e devem responder a contento a busca pelo 

melhor serviço proposto.  

31. Não há como pensar a comunicação eficaz, eficiente e efetiva cm todos os públicos sem a visão de um Relações 

Públicas, nem ao menos integrar as diversas áreas da comunicação. Sem isso, a comunicação fica muitas vezes 

meramente informativa e operacional, sempre apagando incêndios. Isso é o que muitas vezes faz com muitas vezes 
não se justifique a existência das instituições públicas de ensino para a sociedade, para além do conceito de 

gratuidade. O ensino é gratuito, mas também é de qualidade, é inovador, traz benefícios para a comunidade. 

32. Para garantir que a instituição realize suas ações com o máximo de apoio da comunidade interna e externa. Esse 

apoio é fundamental para que os projetos se desenvolvam e criem raízes, com credibilidade e confiança. 
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33.  Pela visão sistêmica de relacionamento com públicos, do alinhamento dos diversos focos de trabalho da 
comunicação, pela comunicação integrada que atinge os públicos e que culmina em um fortalecimento de imagem, 

pelo relacionamento de troca com os públicos e pela empatia, que resulta em uma boa reputação. 

34.  Para gerenciar as ações de diálogo com os públicos, para ter um olhar científico e estratégico com relação às 

práticas comunicativas. 

35.  . 

36.  Acredito ser o mais adequado dos comunicadores 

37.  O RP é mais versátil que um jornalista quanto ao leque de matérias lecionadas na academia. Na questão da carga 

horária, hoje os órgãos públicos preferem contratar um profissional de RP pois é comum o trabalho de 8 horas. O 
sindicato dos jornalistas costumam exigir carga horário de 6 horas.  

38.  FAZER COM QUE A INSTITUIÇÃO SEJA VISTA DE MANEIRA POSITIVA, ATRAIA NOVOS ALUNOS, 
PROMOVA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. 

39.  Gerir a comunicação é essencial em qualquer instituição 

40.  Para promover a comunicação institucional e mediar as relações com os públicos. 

41.  Para administrar a comunicação institucional.  

42.  Acredito que o RP é um profissional que possui uma visão mais global da comunicação organizacional, que busca 

se relacionar cada vez melhor com os públicos estratégicos da instituição, trabalhando para fortalecer a sua 

imagem, identidade e reputação. 

43.  Para pensar e executar de forma estratégica a comunicação na instituição de ensino, valorizando os três pilares que 

são ensino, pesquisa e extensão a fim de reforçar a imagem diante da sociedade com credibilidade. 

44.  Para melhorar os relacionamentos e desmistificar alguns estereótipos 

45.  Para desenvolver formas de melhorar a imagem da instituição pública de ensino. 

46.  Para manutenção do site, divulgação das ações da Instituição, divulgação de editais e processos seletivos, 
relacionamento com os públicos, assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, gerenciamento de redes sociais, 

entre outros.  

47.  O RP tem o papel de gerir a comunicação de forma estratégica e coerente com as diretrizes institucionais, 

coordenando as ações de outros profissionais com este objetivo.  

48.  Uma vez que o compromisso com indicadores e metas de desempenho são distendidos no serviço público, é fácil o 

setor de comunicação atuar apenas como instrumento de divulgação de atividades, muitas vezes a serviço das 

opiniões e gostos do diretor ao qual está subordinado. Um servidor de RP pode definir metodologias de aferição da 

opinião pública no órgão em que está lotado e, a partir disso, coordenar diferentes estratégias de comunicação para 
manutenção da boa imagem e reputação da instituição, e equilibrando os entendimentos e expectativas entre os 

diferentes públicos e a instituição. 

49.  Planejar e viabilizar ações de comunicação integrada.  

50.  O relações públicas contribui com a expertise da área para a comunicação da instituição com seus  públicos, de 
forma a contribuir com os propósitos institucionais e alcançar a legitimidade junto à sociedade. 

51.  Exatamente o que foi dito nas outras questões. É de extrema importância sobre não apenas as funções atribuídas ao 
cargo, mas por aquilo que representa, enquanto formador de opinião, conscientizador. Trabalhar com comunicação 

é extremamente difícil e delicado. A sociedade, de forma geral, banaliza este trabalho, por não ter o conhecimento 

suficiente, influenciado pelos próprios veículos de comunicação massivos, da abrangência do que o comunicador 

faz, ainda mais nas IFES. Resumindo, é mais do que essencial, e temos que batalhar cada vez mais, para que sejam 
reconhecidos e valorizados. 

52.  O profissional de RP é estratégico dentro de uma instituição, seja pública ou privada, e ajuda a construir a imagem 
e a identidade de uma organização. Sendo assim, deveria estar mais relacionado ao planejamento estratégico e a 

cúpula . 

53.  Para garantir que os públicos sejam inseridos nos processos comunicacionais e levados em consideração nos 

planejamentos e políticas de comunicação.  

54.  Para que a Instituição cumpra seu papel social, mantendo e desenvolvendo um bom relacionamento com seus 

públicos.  

55.  Idem com a resposta anterior e para haver uma visão global e específica dos diferentes públicos. Afinal, isso é um 

dos aspectos que nos diferenciam das demais formações em comunicação (Jornal e PP). 

56.  Para pensar, planejar e executar ações que possam informar e fomentar uma participação social de todos os 

públicos de relacionamento. A instituição pública cresce quando ela é apropriada pela sociedade. O profissional de 

RP é formado para identificar quais oportunidades que melhor proporcionam essa apropriação e colaboração nas 

instituições de ensino.  

57.  Para trabalhar a comunicação de forma estratégica em todos os sentidos e contribuir para um melhor 

relacionamento e entendimento entre a comunidade universitária e com o público externo da universidade. 
Contribuir também para que todos possam ser ouvidos através de diversos meios nas unidades, setores, etc.  

58.  Permitir um olhar atento e diferenciado sobre o processo de comunicação e os processos burocráticos em si, 
contribuindo com melhorias constantes em pequenas, médias e grande escalas  

59.  O profissional de Relações Públicas é capaz de enxergar este todo, planejar e gerir esta comunicação de forma a 
estabelecer um relacionamento com a sociedade. 

60.  Para atuar junto aos dirigentes e aos diversos públicos que fazem parte da nossa instituição 

61.  Primeiro porque é um profissional de comunicação social, e é fundamental que as instituições públicas tenham um 

setor ou departamento de comunicação. Depois, porque o RP pode "transitar" por entres estas instituições e as 
comunidades, sendo um facilitador deste processo. E ainda, porque há uma grande demanda de organização de 
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eventos nas instituições de ensino, quer eventos acadêmicos, quer institucionais, e o RP é o profissional de 
comunicação social mais adequado para esta área da comunicação (eventos). 

62.  Para gerir a imagem e a comunicação institucionais de maneira estratégica, alinhada ao planejamento e objetivos da 
Instituição junto aos seus stakeholders. 

63.  O profissional de RP na universidade pública será encubido de estruturar estratégias de projeto; desenvolver 
propaganda e promoções; implementar ações de relações públicas e assessoria de imprensa no contexto da 

instituição; e ainda assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

64.  Para administrar em nível estratégico a comunicação da Instituição. 

65.  Na verdade o RP é fundamental em qualquer tipo de organização, haja vista a abrangência de atividades as quais 
estamos aptos a desenvolver. Contudo, no meu câmpus, a solicitação por um profissional específico da área se deu 

em razão do nosso atendimento a um público bastante específico: os surdos. Meu principal papel aqui é auxiliar no 

processo de ingresso, tanto de surdos, quanto de ouvintes. Por razões óbvias, é junto ao público surdo que é preciso 

fazer um trabalho mais próximo, no sentido de acolhimento, tanto dos alunos, quanto de suas famílias. Na época em 
que o diretor-geral foi selecionar o código de vaga para ocupação da função, ele estava em dúvida entre um 

jornalista e um RP, mas ao ler as atribuições de cada um, não teve dúvida em solicitar um RP. E segundo ele não 

houve arrependimento... kkkkk 

66.  O profissional de RP vai dialogar de forma mais específica com cada público. 

67.  Relacionamento com os públicos estratégicos. 

68.  A formação de RP permite ao profissional atuar como um administrador de comunicação, neste sentido, torna-se 
importante para provocar os demais colegas de comunicação na produção de pautas e peças que interpretem os 

códigos acadêmicos para que a sociedade entenda e perceba a Universidade como uma instituição próxima e 

alinhada aos interesses coletivos. 

69.  Porque tem visão sistêmica e holística da administração, e ao mesmo tempo, as técnicas necessárias para 

desempenhar as multifunções que o setor exige, considerando a falta de recursos finaceiros e humanos que existem. 

70.  Para desenvolver trabalho associados com a obtenção de um relacionamento saudável entre os públicos e ainda uma 

imagem positiva da instituição. 

71.  Para contribuir com a emancipação das pessoas pela educação.  

72.  Para assegurar o caráter relacional da comunicação, e não meramente informativo ou de divulgação. 

73.  O PROFISSIONAL TEM UMA BASE DE TODAS AS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO. ELE É O ELO ENTRE 
SEUS PÚBLICOS. SEM ELE O PLANEJAMENTO, OS CONTATOS BILATERAIS, ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO, EVENTOS ENFIM, CABERIA PARA ALGUM PROFISSIONAL REALIZAR E TALVEZ 

DE UMA FORMA NÃO TÃO EFICIENTE OU EFICAZ.  

74.  O servidor, bacharel em Comunicação Social - habilitação Relações Públicas, em uma instituição de ensino 

assessora a gestão nas formas de comunicação com os públicos, cuida da imagem dos gestores para que, 

principalmente em eventos, represente bem a instituição. O RP é o profissional que tem conhecimento de 
cerimonial e protocolo e sabe, conforme normas vigentes, qual o lugar e posição do gestor de sua instituição em 

eventos públicos, privados, cívicos e militares. 

75.  Para contribuir com o fortalecimento da imagem institucional e levar até os públicos de interesse um pouco da 

realidade de ensino, pesquisa e extensão.  

76.  Para desenvolver um planejamento estratégico que possa aumentar a visibilidade da instituição perante seus 

stakeholders e aprimorar o relacionamento com eles além de consolidar a sua reputação.  

77.  Da área de Comunicação é o que tem o olhar mais apurado para o relacionamento benéfico com os diferentes 

públicos. Pesquisas. Prestação de conta à sociedade.   

78.  Para garantir a qualidade técnica e a qualificação necessária para executar as funções relativas às relações públicas. 

79.  Porque o profissional de Relações Públicas é completo, ele é capaz de desenvolver um conjunto de estratégias, 
técnicas e métodos para melhorar a relação da instituição 

80.  M 

81.  Há diversas atividades que são atribuições de RP é É um profissional que pode auxiliar a instituição a se comunicar 

melhor com seus publicos 

82.  Primeiramente para aproximar a instituição da comunidade a qual faz parte. Segundo porque com a diversidade de 

públicos de uma instituição pública educacional é necessário um profissional que gerencie os fluxos de 
comunicação com esses diversos públicos, compreendendo as necessidades e os letramentos de cada um destes 

públicos, de modo a fazer compreensível a mensagem, gerando os efeitos previstos pela instituição.  

83.  O RP possui uma visão um pouco mais ampla e sistêmica sobre as ações que poderão ser desenvolvidas. Possui 

também conhecimentos técnicos sobre eventos e assessoria de imprensa que são imprescindíveis.  

84.  Para aproximar a academia do cidadão. 

85.  Para que a comunicação seja estratégica e ajude a instituição a alcançar os seus objetivos, quer dizer, seja pensada 
de forma transversal, perpassando os outros processos e otimizando-os. O RP é o profissional mais capacitado para 

que a comunicação deixe de ser o setor que apenas "empacota" ou "divulga" informação institucional de uma forma 

jornalística ou comercial lá no final do processo, quando a ação da organização já terminou, e passe a colaborar 

com todo o processo de tomada de decisão, visando equilibrar o interesse dos públicos e os 
interesses/necessidades/limitações da universidade.  

86.  Para desenvolver com excelências atividades inerentes ao conhecimento teórico-pratico das Relações Públicas com 
as garantias previstas na legislação. 

Implantando ações de relações públicas na instituição. Promovendo a  informação de caráter institucional entre a 

entidade e o público, através dos meios de comunicação. Promovendo maior integração da instituição com a 
comunidade; Planejando  e coordenando pesquisas e campanhas de opinião pública, para fins institucionais, 
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supervisionar a utilização dos meios áudio-visuais, para fins institucionais. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional.  

87. O gestor estratégico da comunicação que gere relacionamentos é essencial, pois sua atuação é direcionada, 

contribuindo para gestão do clima e cultura organizacional, fluxos informacionais, assessorar os gestores, gestão de 

imagem, etc. Sem um profissional tecnicamente qualificado para tal,  há uma lacuna na instituição 

88. Para gerir a comunicação, melhorar a imagem da instituição e aproximar os públicos da instituição. 

89. Planejar as estratégias de comunicação e relacionamento da instituição com seus públicos de interesse. 

90. Para trabalhar a imagem da instituição e criar formas de incluir a comunidade externa nas suas atividades 

91. Acredito que essa resposta já foi contemplada em questões anteriores. 

92. Apesar de muito desempenharmos papel jornalístico ou muito focado em eventos, o RP tem a sensibilidade de 

construir e consolidar relacionamentos. 

93. Um servidor RP em toda organização, seja de ensino, pública, privada, ong, todo mundo precisa de um RP. 

Estamos aqui para compreender o que quer o público e dialogar com a gestão. Mostrar outros ângulos de visão para 

a gestão, fazer um meio de campo entre gestão e público e melhorar a imagem da instituição e fazer com que mais 
pessoas queiram estar aqui. 

94. O servidor RP tem um preparo mais amplo em sua formação em relação a comunicação social, pois na grade de 
ensino possui conhecimentos básicos das demais profissões dos colegas comunicadores (pp, jor, rádio e tv, etc), 

além de possuir conhecimento básico de administração e gestão. Isso permite que, aliado aos conhecimentos 

teóricos de RP, possa atingir com maior efetividade os públicos da instituição através das suas estratégias e ações 

comunicacionais. 

95. para criar uma opinião pública positiva para a instituição 

96. Para fidelizar os públicos. 

97. Para realizar as atividades de comunicação de forma integrada e estratégica para atingir o objetivo final da 

instituição que é oferecer educação de qualidade. 

98. para aproximar os públicos de interesse. 

99. Para  dialogar com os diversos públicos das IF, planejando ações e buscando inovações na forma de se comunicar 
com os stakeholders. 

100.  Para realizar uma comunicação eficiente e estratégica 


