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       Resumo 
        A comunicação pública na última década tem acumulado características da comunicação 

mercadológica. Anteriormente ela se ocupava em fazer uma comunicação mínima com a 
sociedade, majoritariamente informativa. Com o aumento da exigência da sociedade sobre o 
que o poder público faz, a comunicação pública promove um redesenho de si, enxergando a 
sociedade como seu cliente e estabelecendo diálogos com ela. Falar em diálogo é adentrar o 
escopo de ação das relações públicas. Esse diálogo possui a finalidade de promover a sinergia 
dos interesses entre a organização e seus públicos. O presente artigo apresenta um breve 
panorama da atual comunicação pública para justificar o redesenho de uma divisão de relações 
públicas dentro de uma instituição federal de ensino superior (Ifes). 
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Introdução 

A revisão de conceitos ou de práticas profissionais é uma das estratégias importantes 

para que as organizações se mantenham alinhadas aos seus objetivos institucionais sem 

distanciar-se dos novos métodos e recursos para realizar o seu fazer cotidiano. Nessa 

perspectiva, Grunig (2001) destaca que hoje as organizações reconhecem que as 

relações públicas exercem importante função na administração. Essas organizações 
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entenderam que as atividades ligadas à área servem como mecanismo de equilíbrio entre 

os seus interesses e os de seus "públicos". Ressalte-se que neste artigo consideramos 

como fundamental essa relação mais afinada das relações públicas com os "públicos" 

com quem as organizações interagem. Portanto, objetivamos compreender o 

reposicionamento da divisão de relações públicas, no contexto de assessoria de 

comunicação de uma (Ifes), a partir do rompimento gradual do fazer essencialmente 

técnico e operacional (relatórios, discursos, roteiros, cerimoniais etc) para um modelo 

mais estratégico e participativo. 

 
Historicamente, os atores das relações públicas vêm desenvolvendo uma ocupação que 

tem se definido muito mais por suas técnicas do que por sua teoria. Ainda segundo 

Grunig (2001), a maioria dos que praticam relações públicas tem sido mestres das 

diversas técnicas. Esses indivíduos aprenderam a preparar press releases, redigir 

discursos, elaborar folhetos, apresentar cerimônias e redigir relatórios, entre outras 

atividades. Praticavam relações públicas sem conhecer a teoria de por que eram 

praticadas nem por que elas eram importantes para a organização. Poderiam ser 

denominados “improvisadores práticos”, conforme definição do pesquisador canadense 

Michel Dumas (apud Grunig, 2001). 

 

Assim, nossa experiência de reposicionamento do fazer relações públicas, frente aos 

desafios organizacionais, tem-se constituído a partir da aderência a novas posturas, 

nossa inserção nas etapas de planejamento estratégico, assim como na mudança gradual 

de uma cultura interna que restringia nossa ação ao espectro puramente operacional e 

técnico. Portanto, não operamos apenas com a revisão de métodos, ações e de 

instrumentos. Há um enfrentamento de questões ligadas à cultura organizacional. 

 

Na UFF, presumimos que muito em função da própria cultura local, sempre se valorizou 

a atividade de cerimonial nos eventos realizados. Com isso, a divisão manteve-se, por 

muito tempo, ligada a essa atividade como uma de suas principais ações. Notadamente, 

a visibilidade que essa atividade proporciona no âmbito da organização, contribuiu para 

o bom conhecimento interno das relações públicas, ainda que de forma restrita. Todavia, 



  
 

o crescimento da atividade acadêmica e consequente aumento do número de realizações, 

aliados à falta de profissionais de relações públicas, contribuíram para o distanciamento 

de uma experiência firmada numa base teórica capaz de imprimir mais efetividade e 

eficácia no atingimento de objetivos ligados a uma política de comunicação integrada, 

capaz de agregar valores à organização. 

 

Neste artigo, nos restringimos, portanto, a discutir essa questão, com efeito, o nosso 

reposicionamento numa experiência muito recente, assim como, conferir sustentação 

teórica às nossas ações grandemente impactadas pelo crescimento da UFF, a partir de 

sua adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), a partir de 2005.  

 

A Comunicação Pública no Brasil 

Antes de entrarmos na explicação de comunicação pública propriamente dita, 

procuramos explicar de forma resumida a relação governo, estado e sociedade. 

Na definição do dicionário Houaiss, Estado abrange “as instituições (governo, forças 

armadas, funcionalismo público etc) que controlam e administram uma nação”. 

Saldanha (2006) explica que o Estado moderno está diretamente ligado à sociedade 

civil e à política (que é o próprio aparelho estatal e suas inter-relações). A interação 

equilibrada dessas sociedades com os aparatos do Estado é que definem se o 

governo será ajustado ou não aos anseios sociais. E o produto das relações entre 

Estado e governo é que deve ser observado para estabelecer equilíbrio na sociedade.  

Neste artigo trataremos comunicação pública por comunicação realizada entre o 

governo e a sociedade civil. 

O termo comunicação pública no país é pouco definido por ser um processo 

relativamente novo. Historicamente os governos têm ouvidos vedados aos principais 

anseios da sociedade, pois por muito tempo foram auto-referenciados no Estado, 

atendendo somente seus próprios interesses e não os da sociedade, em função de sua 

organização burocrática.  



  
 

Com a liberdade que a sociedade conquistou ao longo do tempo, surgiu uma série de 

tensões com os governos vigentes. Porém, ambos, Estado e a população, não podem 

existir isoladamente sem o outro. Não há governo sem quem o sustente e não há 

sociedade sem regras.  

Esse conflito induziu adaptações na administração pública, divididas em três formas 

de mudanças (Novelli, 2005, p.80). A primeira foi o gerencialismo, restrito a metas 

para diminuir despesas e aumentar a produtividade. Esse modelo não provou ser o 

suficiente para combater os vícios da lógica burocrática que continuava 

autocentrada. 

O segundo momento é entendido como o consumerismo, em que a administração 

considera as informações prestadas pelos usuários de serviços públicos e deve estar 

mais próxima deles, abrindo espaço para o “cliente” exercer a função fiscalizadora. 

Esse segundo momento também foi criticado por atender quem estava em contato 

direto com os serviços, excluindo o restante da sociedade.  

No terceiro momento há a ampliação dos clientes, que passou a ser a sociedade 

como um todo, passando a ser norteado pela aprendizagem, responsabilização 

(accountability) de políticos e administradores, no desenvolvimento da cidadania, na 

participação popular e na defesa da res publica.(Novelli, 2006, p.81). 

O Estado resultante desse momento tem a configuração ajustada ao contexto que se 

encontra. Não sendo excessivamente repressor ou liberal e exercendo a função 

reguladora, provendo suporte ao desenvolvimento econômico sem deixar de lado o 

bem estar da sociedade, pelo menos em teoria. 

Com um novo Estado surgem governos com demandas comunicacionais distintas 

para atender a nova realidade. Brandão (In: DUARTE, 2007) explica que 

comunicação do poder público era unilateral, propagandística e publicitária, com 

interesse em persuadir o cidadão. Agora há interesse do Estado e governos em 

substituir esse modelo de comunicação por outro mais condizente com o momento 

democrático que o país vive.   



  
 

Sendo assim, a autora descreve a comunicação pública no Brasil como “um processo 

comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo 

de informar para a construção da cidadania.” (in: DUARTE, 2007, pg. 9)  

Nesse processo de comunicação, o cidadão é o foco. Seja para informá-lo, assegurar 

sua liberdade de expressão, convidá-lo ao diálogo e incentivar a sua participação, 

respeitando o preceito básico de privilegiar o interesse coletivo e não os pessoais ou 

corporativos. 

Kondo (2002, p.283) estabelece os seguintes fluxos de comunicação na relação 

governo-cidadão: 

Informação: que é uma via de mão única no qual o governo fornece informações. 

Aqui é independente se a informação foi cobrada pelo cidadão ou foi iniciativa 

própria do governo fornecer. 

 

Consulta: Relação em que os cidadãos oferecem feedback ao governo. É baseada nas 

definições prévias dos temas sobre os quais o governo solicitará que o cidadão 

opine. 

 

Participação ativa: Relação que se baseia na parceria com o governo, em que os 

cidadãos se engajam diretamente na formulação das políticas públicas e têm 

reconhecido o seu papel na proposição de opiniões. 

 

Com a visualização deste esquema, percebe-se que o próprio fluxo de comunicação 

determina o grau de relacionamento entre governo e cidadão. E quanto mais 

participativo, maior é a interação e mais próximo ele se torna do ideal de 

comunicação pública exposto pelos autores supracitados. 



  
 

A informação desempenha um papel importante em qualquer processo de 

comunicação, mas há um esforço crescente de a administração pública em priorizar 

a interação com seu “cliente” e ir além do accountability. E também utilizar meios 

mais dirigidos para alcançar uma eficácia maior. (Correa, 2005; Silva, 2005; 

Carreiro, 2012). Para esclarecimentos, entendemos a eficácia como uma adoção das 

melhores práticas para solucionar problemas existentes, sem alterar os objetivos 

propostos. (Maximiano, 2007) 

Mesmo assim, como reforça Torquato (2011) não há modelo ou meio de 

comunicação que se sustente por si só, é necessário haver substância, conteúdo e 

fatos. Ou seja, é necessário que a administração pública dê exemplos palpáveis que 

ela está ouvindo as necessidades externas. 

 

A Universidade Federal Fluminense e a Assessoria de Comunicação  

A Universidade Federal Fluminense possui um grande porte para uma universidade 

com um pouco mais de 50 anos de existência. Ela possui destaque na academia 

dentre as grandes Ifes do Rio de Janeiro e para os órgãos como Faperj, CNPq e 

Capes e desempenha um importante papel social na cidade de Niterói, tanto como 

provedora de ensino, quanto como difusora cultural de apresentações, exposições e 

parcerias com os demais órgãos públicos, como a secretaria de Turismo, secretaria 

de Esportes e de Cultura da Cidade. Além disso, ela está em expansão para o 

interior. 

Com esse perfil, é imprescindível comunicar com seus públicos e para atender essa 

necessidade surgiu, em 1984, o primeiro órgão oficial de comunicação dentro da 

universidade, a Assessoria de Comunicação Social (Ascom). 

A Ascom era estruturada em três segmentos: Jornalismo, Programação Visual e 

Relações Públicas e Cerimonial e suas funções eram mais centradas em atender os 

imperativos dos altos escalões da universidade. 



  
 

Com a modernização dos meios de comunicação e das demandas comunicacionais, 

surge o Núcleo de Comunicação Social (Nucs) com a finalidade de propor e executar 

as políticas de comunicação institucional da UFF para estabelecer uma imagem 

positiva perante a sociedade, como uma referência e respeitando a transparência de 

seus meios e seus objetivos como uma instituição de ensino. 

Em 2011, há um redesenho dos órgãos dentro da universidade, elevando o Nucs à 

condição de superintendência de Comunicação Social (SCS), com a seguinte 

estrutura: 

 

Os objetivos da superintendência continuam semelhantes aos do Nucs, porém com a 

nova posição, ela ganha mais autonomia dentro da universidade, abrindo a 

oportunidade para trabalhar de maneira mais ativa dentro da organização.	   

 

  



  
 

A divisão de relações públicas. 

Quando foi criada em 2004, a divisão de Relações Públicas surgiu com atividades 

pontuais características da comunicação institucional e direcionada para a comunicação 

dirigida aproximativa, em especial as atividades do cerimonial.  

O cerimonial é um evento extremamente formal, com regras pré-estabelecidas por 

decreto federal que o fazem ser um ritual e como afirma DaMatta (1997, p. 83) “no 

mundo ritual, as coisas são ditas com mais veemência, com maior coerência e com 

maior consciência”. Ou seja, ela pode ser percebida como um forte instrumento de 

interação humana. 

O que tornou, em princípio, a divisão perceptível para a universidade foram as 

atividades relacionadas ao cerimonial, como orientar a organização de eventos 

acadêmicos e solenidades, elaborar o roteiro desses eventos e coordenar a ação do 

mestre de cerimônias e disponibilizar um mestre de cerimônias para o evento. A média 

de trabalho do setor tem sido de 70 atendimentos por ano. 

Devido ao perfil dos gestores da divisão desde a sua criação, somado ao escasso número 

de funcionários e às próprias atividades previamente estabelecidas, a divisão de relações 

públicas da UFF se concentrou nas atividades de cerimonial. Além disso, incumbiu-se 

de elaborar a formalização dos eventos da universidade e a regulamentação dos 

símbolos heráldicos e títulos honoríficos. Também foi pioneira na proposição de um 

evento de relacionamento interno a que denominou "Servidor Emérito", no qual os mais 

antigos e melhores funcionários de cada setor da universidade recebem um título em 

uma grande cerimônia, realizada anualmente. 

Quando a divisão foi criada, pertencia à estrutura do então Núcleo de Comunicação 

Social (Nucs), que além dos serviços de jornalismo, comunicação eletrônica, criação 

gráfica, também dispunha do setor de marketing. Em 2011, o Nucs se torna uma 

superintendência, e o setor de marketing é transferido para outra área. Com isso, a 

divisão incorpora algumas atividades, desempenhadas pelo marketing, incluindo o 

programa “Conheça a UFF”, através do qual são realizadas visitas guiadas pela 



  
 

universidade, direcionadas aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, das redes 

pública e privada. O potencial ingressante assiste a uma apresentação geral da 

universidade como um todo e depois visita os três principais espaços de estudos, onde 

cada um concentra um determinado perfil de cursos. O campus do Gragoatá contém a 

maior parte dos cursos de Humanas, no campus do Valonguinho estão os da área 

Biológicas e da Saúde e no campus da Praia Vermelha, os de Exatas. 

A adição desse programa ao rol das atividades da divisão proporcionou um aspecto mais 

próximo dos objetivos gerais de relações públicas, no que se refere a trabalhar os 

aspectos institucionais das organizações mediante o desempenho de atividades 

específicas (KUNSCH, 2003, p.119). 

Contudo, apesar do foco da divisão ser os eventos, sua participação era restrita a 

extremidade, ou seja, na parte operacional dos trabalhos. No entanto, o planejamento e 

as estratégias a serem utilizadas eram geridas exclusivamente por indivíduos que não 

possuíam treinamento e estudos nessa área. Os resultados, embora parcialmente 

alcançados, denotavam prejuízos aos eventos por não terem um máximo aproveitamento 

pela falta de diálogo entre o organizador e os profissionais que poderiam assessorá-lo no 

trabalho. 

Um evento é uma forma de comunicação singular com a sociedade por ser intenso e 

breve. Essas características somadas ao fato de a universidade ser um espaço público, 

cujo produto é o ensino e seu público são pessoas com alto grau de instrução, 

constituem um cenário que qualquer atitude incoerente ou falha será notada e é capaz de 

reverberar. Qualquer fragilidade ou gafe pode ser registrada e compartilhada 

instantaneamente on-line ou por outros meios de comunicação, abrangendo também o 

clássico "boca-a-boca". (Rosa, 2003) 

Além dos eventos, as outras formas de comunicação da universidade com a sociedade 

também requerem um olhar mais abrangente e unificador que perceba as ações 

realizadas no presente como potencial instrumento norteador das reações no futuro. Por 

isso, tornou-se necessária uma reformulação nas diretrizes da divisão, mas sem ignorar 



  
 

o que foi feito e manter o compromisso, mesmo que em menor escala, com as atividades 

anteriormente elencadas. 

O que demandou também o reposicionamento da divisão foi o crescimento em 

progressão geométrica da universidade nos últimos oito anos, devido ao Reuni. Outro 

fator que tornou a UFF singular foi sua expansão para o interior do estado do Rio de 

Janeiro.  

Essa nova configuração da universidade requer, além de um corpo de funcionários 

maior, políticas para orientar a comunicação dos polos para a sociedade. Kunsch (2003) 

aponta que definir a missão, visão, valores e a filosofia da organização são 

fundamentais para nortear a comunicação institucional. A universidade já o possui, mas 

não está uniformizado e se dilui perante às subdivisões existentes no seu complexo 

organograma. 

Atualmente a divisão é formada por dois profissionais de relações públicas e por três 

estagiários que possuem variadas formações: Turismo, Produção Cultural e Estudos de 

Mídia. Por questões de logística (o local de trabalho é na reitoria em Niterói e a 

instituição mais próxima de formação é no Rio de Janeiro), é pequena a procura de 

estagiários de Relações Públicas por essas vagas. 

 

Conclusão 

Este trabalho procurou refletir as ações praticadas a fim de contribuir para o 

reposicionamento da divisão de relações públicas, no âmbito de uma instituição federal 

de ensino superior. 

Estruturalmente, a divisão encontra-se atrelada à superintendência de comunicação 

social da UFF e funciona, atualmente, com dois funcionários formados em relações 

públicas e com três estagiários bolsistas. 



  
 

Ao entender a necessidade de promover um reposicionamento, tínhamos diante de nós, 

por um lado, a visibilidade que a atividade de cerimonial proporciona e por outro, a 

ausência de ações planejadas, estratégicas e menos operacionais. Além disso, a falta de 

embasamento teórico nas práticas cotidianas também refletia a fragilidade dos trabalhos, 

até então desenvolvidos de forma prioritariamente executiva e não integrada. Mais 

ainda, notava-se a ausência da divisão de relações públicas nas reuniões de 

planejamento dos eventos acadêmicos, o que ainda ocorre atualmente de forma menos 

generalizada. 

O rompimento gradual dessa cultura organizacional nos tem exigido habilidade em 

propor o novo sem abandonar o passado. Com isso, temos nos pautado em: 

1) organizar uma base teórica com objetivo de orientar e aprofundar nossas ações ao 

tempo de promover, também, um alinhamento aos objetivos institucionais. Com isso, 

pretendemos refletir a nossa prática, de forma qualitativa, a fim de facilitar a 

sistematização de métodos planejados e estratégicos de ação; 

2) romper gradualmente com a visão restritiva ao associar a divisão de relações públicas 

à atividade de cerimonial universitário, exclusivamente; 

3) ampliar nosso espectro de atuação, para além das atividades puramente operacionais 

e executivas, por meio da proposição de projetos e de programas ligados à comunicação 

interna. Nesse propósito, ressaltamos nossa recente inserção no Programa de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF, por meio da aprovação de dois programas 

específicos de relações públicas. Um deles, o “Conheça a UFF”, elevado à condição de 

programa e fortalecido com a injeção de recursos financeiros. O outro, o “Ser UFF”, 

cuja proposta é promover de forma integrada (relações públicas, jornalismo, criação 

gráfica e mídias digitais) ações de comunicação interna, até então desenvolvidas de 

maneira esparsa e isolada.  

Como resultados alcançados, podemos considerar a crescente participação do setor em 

questões mais estratégicas da universidade no que tange a eventos e, algumas vezes, em 

outras tarefas de comunicação da universidade. Também é importante citar a integração 



  
 

das relações públicas com as demais divisões existentes na superintendência.  A divisão 

cresce pela vontade de seus funcionários, mas também pelo suporte que as gerências 

superiores têm oferecido em função desse reposicionamento do setor.  

O serviço público de um modo geral passa por uma reformulação, no qual a 

comunicação passa a desempenhar um papel mais estratégico do que um mero repetidor 

e propagador de informações. Estreitando a visão para as relações públicas, ela mantém 

a tarefa de gerir detalhes da imagem da organização, mas se aproxima cada vez mais de 

compor a identidade do espaço onde está inserida. 
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