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Capítulo 1 - Relações públicas: visão ingênua e crítica 
Roberto José Porto Simões 

 
Este artigo refere-se a duas visões que se pode ter, ou que, atualmente, tem- se, sobre 
Relações Públicas. Elas são, respectivamente, a visão ingênua e a visão crítica. 
Fundamenta suas ideias em Sowell (1988). Tem por objetivo colocar para discussão 
alguns pontos de Relações Públicas e do entorno, ou seja, seus fundamentos teóricos, 
seu ensino, sua prática, e seu mercado. Apresenta-se como um estudo com visão de 
como se está enfocando Relações Públicas, no Brasil, nos dias atuais. Trata-se, portanto, 
de um estudo explicitamente datado. Ao falar-se em Relações Públicas, entenda-se um 
conceito polissêmico, compreendendo uma disciplina, seu ensino, a profissão, sua 
teoria, a prática, os profissionais, os alunos, a comunidade e todos os componentes deste 
guarda-chuva sociológico. 
 
Por visão, entenda-se a maneira como se interpreta a realidade. 
 
Entenda-se por visão ingênua o modo de pensar e de agir como considera Relações 
Públicas segundo proposições não refletidas, mas frequentemente citadas e que 
prejudicam o seu significado, bloqueando o seu desenvolvimento e status devidos. 
Parece o mundo acadêmico e profissional (teoria e prática) sob uma visão centrada e 
explicada por princípios fragmentados e colocados em prática por meios “curativos”, 
jamais por diagnóstico, prognóstico e “meditação” estratégias específicas para os 
problemas diagnosticados. Aquela que reduz atividade a um slogan tais como Relações 
Públicas é formar imagem. É instrumento de marketing ou outros. 
Entenda-se por visão critica o modo de perceber as Relações Públicas como possuidora 
de um quadro de referências que o coloca como conhecedora dos fenômenos políticos 
no sistema organização- públicos e habilitada a intervir no mesmo e na sociedade- seu 
supersistema. Aquela que percebe um mundo da teoria da prática sobre uma visão 
explicada por uma rede teórico-lógica, colocada em prática numa dimensão holística, 
percebida pela sociedade, como contribuição para a solução dos seus problemas de 
conflito e falta de cooperação entre seus diversos atores. 
Segue- se vários aspectos no quais são confrontados esses dois pontos de vista, quase 
como uma redação dialética. 
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Quanto a sua definição 
Visão Ingênua 

 
Define o conceito Relações Públicas conforme o que prescreve, ou prescrevia, a 
Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP), tradução literal da definição do 
Instituto Inglês de Relações Públicas, sem ter efeito profunda crítica científica da 
mesma. Tem-se, então: “Relações Públicas é a atividades e o esforço deliberado, 
planejado e continuo que visa estabelecer e manter a compreensão mútua entre uma 
organização pública ou privada os públicos com os quais esteja ligada direita ou o 
indiretamente”. 

SIMÕES, Roberto José Porto. Relações públicas: visão ingênua e crítica. In: DORNELLES, 
Souvenir Maria Graczyk (org). Relações Públicas: quem sabe, faz e explica. 2. Ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2011. 



 

 

As falas, escritas e orais personificam Relações Públicas na pessoa do profissional- 
citam este e não a atividade. Exemplo: ao perguntar- se a alunos desta comunidade o 
que é Relações Públicas, é comum recebe- se a resposta: “é um profissional que faz isso 
e aquilo”. 
 Explica Relações Públicas como meio de uma “colcha de retalhos” e slogans, 
utilizando a linguagem do senso comum e misturando objetivo, definições conceituais e 
operacionais e outros aspectos da atividade. Muitas vezes, sustentadas por premissas 
falsas. Por isso, não consegue deixar claro, para seu interlocutor, o que seriam as 
Relações Públicas. 
 
 Visão crítica 
 
Percebe os vários componentes da polissemia do termo: a função, atividade, a profissão, 
o profissional, o cargo. Todos são designados pelo termo Relações Públicas. Ao utilizá-
lo, explícita o melhor, colocando o aditivo que identifica qual aspecto da polissemia está 
usando. Por exemplo: o profissional de Relações Públicas; o cargo de Relações 
Públicas. Abstrai. Generaliza no abstrato. Não especifica a pessoa do profissional. 
Consolida a proposição que Relações Públicas é uma função organizacional, 
implicando, portanto, gestão quer da comunicação organizacional, quer da relação de 
poder entre organização e seus públicos. Uma vez que ambas são “os dois lados da 
mesma moeda”. 
Está em contínuo processo de falseamento, ou seja, de teste, para verificar a validade, 
segundo o epistemologia de Popper (1994 e 1993) entre outros, e as inúmeras propostas 
de definições desta atividade, na busca de uma mais válida, que seja compreendida e 
que melhor resolva os problemas da área. 
Exprime suas proposições utilizando linguagem científica. Para ser compreendida, 
define os seus conceitos para seu interlocutor. Trabalha com a tecnologia. Utilizar as 
falas do interlocutor como feedback para melhor orientá-lo no significado do termo. É 
compreendida em explicada por teorias sistêmicas contendo conceitos, definições, 
proposições e princípios integrados em um sistema aberto. Está em busca de uma teoria 
própria que a caracterize como uma ciência aplicada com validade científica. 
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Quanto à documentação científica 
Visão ingênua 

 
Utiliza referências bibliográficos superados, com exceção de raros manuais, tanto pelo 
tempo de publicação como por conterem proposições não válidas, feitas por 
pesquisadores e aventureiros ocasionais que tangenciaram o ensino e a prática da 
atividade. Possui raras revistas específicas que divulguem as pesquisas realizadas na 
área. Logo, não havendo documentação, não há ciência. Não havendo ciência, não 
haverá teoria. Repete a bibliografia existente, ou até pior, mistura à bibliografia de 
Relações Públicas com outros afins, sem distinguir suas fronteiras, gerando confusões. 
A elaboração da revisão crítica nas monografias, dissertações e teses apresenta enorme 
dificuldade na compreensão e na redação da variável Relações Públicas, por não possuir 
um referencial teórico adequado que oriente. 
 
Visão crítica 
 



 

 

Assimila a bibliografia nova e muitas delas em outros idiomas, além do português. 
Toma cuidado e critica textos falaciosos. Promove os lançamentos de novas obras. 
Possui diversas revistas específicas sobre o tema, onde são publicados os achados 
científicos das pesquisas realizadas pelos seus cientistas. Seus pesquisadores criticam os 
trabalhos dos seus colegas, pois sabem que a ciência desenvolve-se pela crítica 
obstinada dos trabalhos apresentados na documentação e nos congressos da área, jamais 
pela aquiescência aos princípios propostos pelos pesquisadores. Pesquisa e produz 
novos conhecimentos, divulgando-os à comunidade de Relações Públicas por meio de 
documentação válida. Isso começou a ocorrer desde o momento em que o seu ensino 
passou para a responsabilidade da universidade, em especial nos programas de pós-
graduação. 
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Quanto às ciências afins 
Visão ingênua 

 
Enforcada somente na comunicação confunde-se com os meios de comunicação, 
centralizando suas atividades somente nos meios, em especial nos eventos, mais 
propriamente, ainda nos falsos eventos. Veja-se Boorstin (1981). Utiliza os eventos 
apenas como elemento integrador de grupos. Sua atuação é predominante operacional, 
quase nada sob enfoque estratégico. Esquece outras variáveis do processo social, entre 
elas, a cultura, a econômica, a política e a do direito. Desconhece a contribuição que as 
ciências sociais afins, com suas teorias, podem dar para compreensão do fenômeno de 
Relações Públicas, de maneira a saber diagnosticar, prognosticar e controlar a dinâmica 
no sistema de organização e públicos. 
 
Visão Crítica 
 
Percebe a contribuição que a ciências sociais, na teoria e na prática, podem dar. 
Raciocina, levando em conta, o fato de Relações Públicas serem uma ciência aplicada, 
assim como corre com administração e a educação. Afinal, as Relações Públicas podem 
ser consideradas um ramo da administração.  
Seu envolvimento refere-se às políticas organizacionais antes que aos instrumentos de 
comunicação. Os instrumentos são considerados meios, antecipados por princípios 
teóricos. Atual, antes de tudo, como estrategista, planejando cenários e propondo 
políticos organizacionais. Em segundo plano, utilize meios de comunicação. 
 

Quanto ao idioma utilizado. 
Visão ingênua 

 
O idioma português predomina no ensino e na comunicação com seus diversos públicos. 
Raramente encontra-se em sala de aula, inclusive nos Programas de Pós-Graduação, o 
domínio proficiente de dois ou mais idiomas, perdendo de conhecer diversas ideias, 
professores e profissionais internacionais. Foge de congressos cujo idioma seja outro 
que não o português. Escapam-lhe oportunidade de participar de eventos internacionais, 
onde se assimilariam maiores conhecimentos e visões globalizantes. 
 
Visão crítica 
 



 

 

Compreende e é compreendida em vários idiomas, em destaque, para o inglês, o 
espanhol, o alemão, o francês e, recentemente, o chinês e o russo, ou seja, os mais 
falados mundo. Em razão disso, seus profissionais caracterizam-se com personalidades 
internacionais, levando junto uma imagem com esse mesmo significado. Assim dá 
indícios de que sua existência não se refere a uma única cultura ou a uma sociedade 
exótica, mas a uma sociedade em que todos se entendem, afastando de si a ideia de 
Babel. 
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Quanto ao ensino 
Visão ingênua 

 
A disciplina de Relações Públicas e suas coadjuvantes, apesar de, ou por isso mesmo, 
serem ensinadas em quantidade flutuante entre os cinquenta e quase uma centena de 
cursos de Relações Públicas, têm seus conteúdos lecionados intuitivamente pelos seus 
professores. Não existe manual como os existentes nas ciências da natureza. Cada 
professor leciona os conteúdos e as políticas de acordo com sua visão e ideológica da 
atividade. Não sabe distinguir entre o que é científico no discurso e na ação de Relações 
Públicas. Muitas escolas misturam Relações Públicas com Publicidade. O ensino da 
disciplina é realizado predominantemente em cursos de graduação. Neste nível de 
ensino quase nada a de pesquisa os programas de pós-graduação em sua quase 
totalidade, não possuem linhas de pesquisas específicas para Relações Públicas. 
 
Visão crítica 
 
Suas bases na ação e no discurso possuem princípios científicos. O ensino da disciplina 
Relações Públicas busca um manual contendo conceitos, definições e princípios de 
forma sistemática, que levem a um aprendizado eficaz e eficiente. As disciplinas de 
grade curricular estão distribuídas de tal maneira que uma complementa a outra sem 
ocorrer repetição de conteúdos, pelo fato de os professores saberem seus limites de 
ação. A grade curricular, a pesar de não contar com o apoio de um manual, possui a 
pedagogia de seguir um roteiro, respondendo as questões, que se inicia com “O que é 
Relações Públicas?” e segue com “Quais os procedimentos profissionais desta 
atividade?”. Na prática, responde à pergunta: com que técnicas faz-se Relações 
Públicas? Localiza a atividade respondendo para quem se faz Relações Públicas e 
conclui respondendo, ainda, para quais seriam a ética e estética desta profissão. 
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Quanto ao seu discurso político econômico 
Visão ingênua 

 
Suas falas são expressas em espaços restritos e em documentos exclusivos, aos quais 
somente membros de sua comunidade têm acesso, com predomínio de estudantes, 
alguns professores e raríssimos profissionais. Seus congressos são sem 
representatividade do mundo de seus professores e de seus profissionais. Está ausente 
nas colunas e nos debates em que os problemas da sociedade são debatidos. Sua opinião 
é reservada. A sociedade não sabe o que ela pensa. Assim se posicionando, atenta 
somente para projetos e irrelevantes, ficando com as migalhas da economia que esses 
espaços oferecem de oportunidade. Apresentam-se com pouca ou quase nenhuma 



 

 

representatividade na sociedade, excetuando-se em algumas organizações internacionais 
e grandes empresas nacionais. Não possui “porta-vozes” que falem em seu nome junto à 
mídia. Está ausente na quase totalidade dos discursos elaborados para mídia. 
 
Visão crítica 
 
Está projetando-se nas falas dos empresários, dos governantes, de líderes comunitários e 
da mídia. Seus congressos, específicos para cada área do seu imenso quadro de atuação, 
de alto nível, com exposições relevantes para a evolução do ensino e da profissão. 
Quando se apresentam problemas da sociedade, é uma das primeiras a expressão seu 
ponto de vista bem fundamentado, claro e contundente, ajudando sociedade a 
equacioná-lo. É parte da sociedade. A sociedade a escuta. 
 

Quanto à autoestima 
Visão ingênua 

 
Autodesvaloriza-se. Deprecia seus profissionais. "Nivela por baixo Muitos de seus 
profissionais, professores ou alunos têm vergonha de identificarem-se como membros 
dessa área, condicionados que foram por críticas feitas por grupos da sociedade e das 
quais jamais se defendem. Esquecem que muitas outras atividades são também 
achincalhadas, mas nem por isso se escondem como um "avestruz", colocando a cabeça 
em um buraco. Aumentam o problema por possuir ideias de referência, pensando que 
são o centro do' mundo e que todos lhes estão observando e criticando.  
 
PÁGINA 19                                
 

Visão crítica 
 
Tem consciência de que toda atividade humana, aceita pela sociedade, vem em 
beneficio da mesma. Em si, toda atividade é ética. Quem comete os deslizes éticos são 
alguns profissionais. co número destes é restrito em comparação com a totalidade de sua 
comunidade, jamais por todos, mesmo porque são vigiados pelo grupo, por meio do 
código de ética. 
Promove a "prata da casa" e divulga esse feito, dando exemplos à sociedade de que 
existe essa atividade e de que há excelentes profissionais atuando no mercado. A 
"fofoca" entre os colegas apenas indica que há inveja como há em todos os grupos. A 
"fofoca" indica um sentimento de depreciação dos outros por insegurança pessoal. Tem-
se que tirar o lado bom da "fofoca", ou seja, tem gente boa em sua comunidade. Suas 
criticas têm fundamento em paradigmas epistemológicos e científicos. Geram mitos 
internos motivadores.  
 

Quanto às crises 
Visão ingênua 

 
Aceita, ainda, o pré-conceito de que Relações Públicas "não apaga incêndios". Nesse 
caso, o designativo de "bombeiro" está presente e lhe afeta emocionalmente, Está fixa 
na ideia da prevenção. Assim pensando Agindo, perde oportunidades de atuar em crises 
e de ocupar espaços atuais e futuros que as mesmas ocasionam que são de sua 
especialização, apenas com designativos diferentes.  
 
Visão critica 



 

 

 
Percebe os "incêndios" como e oportunidades, jamais como obstáculos. Este fenômeno 
ocorre em todas as outras profissões. Outros profissionais, de outras áreas, são 
contratados, exatamente, quando, em sua área, ocorre a necessidade seus serviços. A 
crise implica a oportunidade de trabalho. 
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Quanto ao Conselho de Profissionais 
Visão ingênua 

 
Espera do Conselho de Profissionais soluções mágicas, acusando os membros da 
diretoria ocasional de nada realizarem. Pouco ou nada colabora com o Conselho. 
Esquece que aqueles que estão em funções no Conselho são seus colegas e que, se 
deseja fazer algo pela profissão basta candidatar-se em nova eleição, que ocorrerá 
periodicamente. Está circunscrita às normas legais da ação profissional, estabelecidas 
pelo Conselho de Profissionais e pela tradição. Apesar de uma arqueologia da tradição 
dizer que jamais foi assim como se está entendendo legalmente o exercício profissional 
de Relações Públicas. Não consegue perceber as oportunidades que o mercado oferece 
sob outros designativos, mas que significam tratar-se de Relações Públicas. Busca obter 
trabalho somente em cargos cuja designação tenha o termo Relações Públicas.  
 
Visão critica 
 
Entende o Conselho Profissional como uma autarquia que possui tarefas bem 
estipuladas na defesa da atividade profissional que deve responder suas ações a um 
órgão superior. Se a atividade deve ter um Conselho e estiver regulamentada por ele, é 
matéria que, apesar de legalizada, ainda encontra-se em discussão, analisando seus 
pontos positivos e negativos, na busca de uma melhor posição futura. Não há consenso 
quanto à existência ou não. Parafraseando John Kennedy. "Não peça o que o Conselho 
pode fazer por você, veja o que você pode fazer pelo Conselho".  
 

Quanto ao mercado de trabalho 
Visão ingênua 

 
Vive repetindo que não há mercado de trabalho, acusando fatores externos e aleatórios 
de responsáveis por esse fenômeno. Fantasia, autodesvalorizando-se, a posição da 
"concorrência", a propaganda, o jornalismo, o marketing, ambicionando aquilo que 
imagina que essas atividades possuem sem maiores problemas. Assim sendo, coloca 
barreiras Ta aproximação com essas áreas, perdendo de fazer bons negócios.  
 
Visão critica  
 
Sabe que, antes de tudo, o mercado é estabelecido pelo recrutamento de profissionais 
que resolvam os problemas de Relações Públicas das organizações, mesmo que a 
necessidade seja identificada e referida mais por outros termos do que por normas legais 
estabelecedoras de feudos, Isso ocorre somente em alguns concursos com predomínio 
nas áreas públicas. Percebe os espaços, sob outras designações, para sua atuação. Não 
permite que outros designativos turvem sua percepção. Ocupa nichos, mesmo que o 
termo organizacional administrativo de uma empresa não explicite perfeitamente que 
seja um trabalho para profissional de Relações Publicas. desde que haja espaço para 
ações de Relações Públicas, na ocasião ou no futuro. Sabe que são poucos, ou quase 



 

 

nada, os países que utilizam o instituto do registro profissional. Procura analisar o que 
ocorre no mercado de trabalho das outrus profissões e percebe que há muito de 
sazonalidade, Sabe que as oportunidades de mercado estão conforme desenvolve-se a 
sociedade. Esse fenômeno ocorre de acordo com a dinâmica da sociedade. Associa-se à 
"concorrência". Fazem bons negócios e ambas ganham. Afinal, uma necessita da outra. 
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Visão ingênua 
 
Seus professores e alunos situam-se entre aqueles cujo desempenho de papel apresenta-
se totalmente inconsciente nas salas de aulas e em laboratórios, acreditando que o 
conhecimento e o emprego profissional são alcançados por osmose, sem qualquer tipo 
de esforço. Imaginam (ou nem isso) que as oportunidades irão procurar na Faculdade. 
Pior ainda, que somente após estarem formados é que deverão procurar emprego. 
Apesar de avisados(as) de que estão preparando seu futuro pelo que fizerem ou 
deixarem de fazer e de que futuramente serão indicados pelos professores e colegas para 
cargos de responsabilidades.  
 
Visão Crítica  
 
Os(as) alunos(as) possuem uma visão crítica da universidade e da profissão. Sabem 
distinguir Relações Públicas das atividades afins e transitar na teoria e na prática nesses 
campos de atuação. A boa mostra de alunos já está orientada para o futuro profissional. 
Identificam-se esses alunos/alunas quando, ainda na universidade, já estão colocados no 
mercado, tendo chegado a esta posição no desempenho de papéis de profissionais e não 
de alunos. Sabem das deficiências e dificuldades do seu papel de alunos e não ficam 
colocando a culpa na universidade.  
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Golfinho 
 
Apresenta como símbolo da profissão, o golfinho, a símbolo designa um elemento 
representativo em lugar de algo. Pode surgir como resultado de um processo natural ou 
pode ser convencionado, desde que se possa atribuir-lhe determinada conotação. O 
golfinho não é um peixe, mas um mamífero que, em sua maioria. vive em água salgada 
e cujos pais não cuidam dos Filhotes A ideia, parece, foi tirada de um único aspecto: "se 
comunicar com o ser humano". Porém, foi esquecido que são condicionados para servir 
de brincadeiras para o homem. Logo, não representam a atividade de Relações Publicas 
com sua essência. Foi criado burocraticamente por votação (sic). Além disso, 
estabeleceu-se burocraticarnente a sua representatividade, esquecendo que ciência não 
se faz por decreto, mas por busca de conceitos e princípios.  
 
RRPP ou RP 
 
Abrevia-se, por tradição, o temo Relações Públicas com apenas duas letras: RP. 
Desconhecendo o principio do pluralia tantum quanto ao termo Relações Públicas (quo 
só existe no plural) e da polissemia do mesmo (vários significados). Vem-se propondo, 
desde muito, por sugestão do falecido Prof. Dr. Cândido Teobaldo de Souza Andrade, 
com bases no idioma de Cervantes, a abreviação com duplicidade de letras: RRPP. 



 

 

Dessa maneira, cumpre os princípios gramaticais referentes às características do temo, 
usando-o de acordo com o que propõe a gramática.  
 
Herança cultura 
 
Sua comunidade ganhou de herança, que data dos primórdios de sua chegada da 
profissão ao Brasil, a visão de algo prático, tarefeiro, sem a necessidade de 
conhecimentos científicos. Esta herança manteve, até hoje, sequelas que dificultam sua 
passagem para outra dimensão do conhecimento teórico-prático. Sua ascensão à 
Universidade e, depois, sua permanência nesse patamar do conhecimento, promovida 
por um grupo de profissionais da secção regional de São Paulo, da Associação de 
Relações Públicas, que ambicionava status mais representativo na sociedade, deu- Ihe 
uma mentalidade de busca de fundamentos científicos.  
 
Instituição  
 
Entende o conceito Instituição como sinônimo de organização ou a confunde como tal e 
o utiliza como tal. Não percebe que as organizações são a objetivação do processo de 
institucionalizações econômicas, políticas e culturais. Em outras palavras, Instituições 
são legados coercitivos sociais que dão forma A interação humana. As instituições 
incluem as organizações, mas essas não incluem as instituições. Este princípio da ampla 
dimensão à teoria e sua pratica Compreende que o conceito organização é muito mais 
amplo do que o conceito empresa. Fato que aperfeiçoa a compreensão da teoria.  
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Considerações finais 
 
Encerrando este artigo, talvez, seja relevante colocar que se poderia dizer que seu 
conteúdo trata de outros tipos de visão: a tradicional e a moderna, a visão atual e a visão 
a atingir, ou ainda, estágio no passado e caminhando para o futuro, arraigada e em 
evolução, O objetivo é o de chamar a atenção para alguns problemas existentes na 
comunidade de Relações Públicas. Em absoluto contém a verdade. Contém um sonho 
de um Dom Quixote que imagina que outras visões devam ser sempre propostas, 
falseando as existentes e buscando a que mais aproxima-se de uma teoria confiável para 
o ensino e a prática de Relações Públicas. 
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EXERCÍCIO  
Selecione as obras de Relações Půblicas, analise seus conteúdos e diga quais possuem: 
- paradigma ingênuo ou critico.  
- conhecimento sistêmico (teoria).  
- conteúdos originais e quais possuem conteúdos compilados  
- orientação pelo paradigma da comunicação, quais se orientam pelo exercício de poder 
colocando o profissional como assessor político, e quais o colocam como "tarefeiro".  
- como objetivo a cooperação e quais possuem outros objetivos. 


