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Prefácio
Esta coletânea “Memória do curso de Relações Públicas da Ufam: 35 anos 

de trajetória” simboliza um resgate fundamental para a história das Relações Pú-
blicas no Brasil e, particularmente, na Região Norte e no Estado do Amazonas.

Iniciativas com esta, liderada pelos professores Inara Regina Batista da 
Costa e Jonas da Silva Gomes Jr, organizadores desta obra, merecem todos os nos-
sos aplausos. É muito salutar constatar que jovens pesquisadores se preocupem 
em pesquisar e registrar, para conhecimento histórico e formativo, o percurso de 
um curso de significativa relevância no contexto da região amazônica brasileira, 
ao invés de simplesmente comemorarem em eventos festivos a efeméride dos 35 
anos do Curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas. 

Considero de suma importância para a história das Ciências da Comu-
nicação no País e, especificamente, para as áreas de Relações Públicas e de Co-
municação Organizacional iniciativas como esta. São registros que contribuem 
não só para o conhecimento das futuras gerações, mas também para fazer justiça 
àqueles pioneiros que desbravaram caminhos, lançaram sementes e cultivaram 
ações muitas vezes em solos áridos e difíceis.

Vale ressaltar que os textos aqui reunidos não se limitam aos aspectos do 
passado. Trilham por vários caminhos. Desde o debate sobre os efeitos impac-
tantes dos estudos acadêmico-científicos realizados por docentes e alunos sobre 
a formação e desempenho profissional dos egressos do Curso de Relações Públi-
cas da Ufam até os desafios a serem enfrentados no mundo de hoje e do futuro.

É interessante pensar qual é o papel das Relações Públicas na sociedade 
contemporânea e se a formação universitária que vem sendo oferecida em nos-
sas universidades está sintonizada ou não com os desafios e as novas demandas 
sociais e do mercado profissional da era digital.

Ao longo da história, a prática das Relações Públicas passou por grandes 
transformações. De uma função meramente técnica, é hoje entendida como uma 
função estratégica indispensável para que as organizações se posicionem institu-
cionalmente e administrem com eficácia seus relacionamentos com os públicos 
estratégicos. Tais mudanças vão exigir profissionais muito mais preparados e 
com visão de mundo, dentro de uma dinâmica histórica sem precedentes.

temáticas: movimentos sociais, comunicação popular, cibercultura, ciberdemo-
cracia e ciberativismo. 
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Para fazer frente a essas novas demandas sociais, econômicas e políticas, 
as estruturas curriculares dos cursos de Comunicação Social e de Relações Pú-
blicas terão que passar por radicais mudanças e se modernizarem. Alegra-me, 
portanto, saber que, a partir de 2012, um novo projeto pedagógico do Curso de 
Relações Públicas da Ufam foi implantado.

São muitas as possibilidades de atuação da área de Relações Públicas tan-
to no nível acadêmico como no mercado profissional. Pode-se intuir que são 
inúmeros os programas e as atividades que poderiam ser levados a efeito para 
atender demandas regionais, locais, nacionais e globais nas esferas do governo, 
da iniciativa privada, do terceiro setor e da sociedade civil organizada.

Todas essas realidades constituem campos para aplicação de pesquisas 
científicas que permitirão observar fenômenos, descrevê-los, analisá-los e cons-
truir novas reflexões teóricas sobre as práticas em curso. Acredito que tudo isso 
daria um novo norte para oxigenar e revitalizar a dinâmica dos cursos de Rela-
ções Públicas nas instituições de ensino superior.

Esta obra, “Memória do curso de Relações Públicas da Ufam: 35 anos de 
trajetória” vem somar-se a muitas outras, surgindo em um momento de grande 
expansão dos campos acadêmico-científicos de Comunicação Organizacional e 
de Relações Públicas no Brasil. Essas áreas, já instituídas no país, com pesquisas 
e literatura significativas, passam por um momento de grande efervescência cria-
tiva e produtiva. No passado, as publicações especializadas aconteciam de forma 
rara. Nos últimos anos, temos tido um aumento relevante de novos lançamen-
tos, sobretudo de obras coletivas, que expressam a potencialidade de nossos 
pesquisadores, professores e profissionais, bem como os avanços alcançados. 

Associo-me às comemorações dos 35 anos do Curso de Relações Públi-
cas da Universidade Federal do Amazonas e parabenizo os organizadores e os 
autores desta coletânea histórica. Espera-se que iniciativas como esta se multi-
pliquem pelo País.  A história das Relações Públicas no Brasil passa também pelo 
ensino superior que, em parte, ainda precisa ser resgatada em várias regiões e 
Estados do Brasil. Com esta publicação um novo tijolo foi colocado no edifício 
desta construção e em uma região que é o celeiro do mundo.

 Margarida M. Krohling Kunsch

Professora titular e pesquisadora da
 Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo
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Apresentação

A história das Relações Públicas no âmbito mundial e nacional 
é registrada por um número considerável de obras. Contudo, 
quando voltamos nosso olhar para a atividade profissional na 

Região Norte, especificamente no Amazonas, observamos uma enorme lacu-
na, que é a carência de registros históricos sistematizados. Nesse contexto, 
insere-se o Curso de Comunicação Social – habilitação em Relações Públicas 
da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Os registros históricos existentes sobre a habilitação encontravam-se 
fragmentados em atas, decretos, resoluções, memorandos, trabalhos de con-
clusão, fotos e relatos de professores e profissionais pioneiros. Em meio aos 
diversos fragmentos encontrados, deparamo-nos com o “Dossiê da Legisla-
ção Curricular de Comunicação Social”, organizado pela Pró-Reitoria de Ensi-
no de Graduação – PROEG, que considera o ano de 1977 como o surgimento 
da habilitação Relações Públicas1 . 

Por ocasião dos 35 anos do reconhecimento da habilitação, resolve-
mos organizar a coletânea “Memória do curso de Relações Públicas da Ufam: 
35 anos de Trajetória”. Os textos aqui reunidos expressam o resgate da histó-
ria e a valorização da profissão de Relações Públicas no estado do Amazonas. 

Pretende-se com este livro discutir quais são os impactos acadêmico-
-científicos que o curso tem proporcionado para a comunidade, bem como, as 
perspectivas e os desafios que os profissionais encontram ao desempenhar suas 
funções. Assim, procuramos disponibilizar para a comunidade acadêmica um 
conjunto de trabalhos que representa a mediação entre o passado e o futuro do 
Curso de Relações Públicas da Ufam. A obra está dividida em três partes: 

A primeira parte intitulada Aspectos sobre a história e memória do curso 
de Relações Públicas da Ufam tem o texto de Randolpho de Souza Bittencourt 
que faz um resgate do primeiro ciclo da história das Relações Públicas Governa-

1  A Resolução no 05 de 21/01/1977 do Conselho Universitário (Consuni) transforma o cur-
so de Comunicação Social em habilitações de Jornalismo e de Relações Públicas, cujo 
documento é assinado pelo então presidente em exercício, Octávio Hamilton Botelho 
Mourão.

Mesa-Redonda dos Profissionais de Relações Públicas da  
Universidade Federal do Amazonas: 20 anos de aprendizado,  
reflexão e diálogo 
Manuela Dantas Corrêa Lima  
Rosangela Azedo de Oliveira ................................................... 68

Perfil dos egressos de Relações Públicas: onde estão os  
recém formados pela Universidade Federal do Amazonas 
Cleamy Albuquerque,  
Lourdes Moraes,  
Maurília Gomes  
Mayara Guimarães ................................................................... 85

Parte 3 – Interfaces entre mercado de trabalho - academia e os rumos 
 e as perspectivas da profissão  ........................................................... 97

A Formação do Relações-Públicas na Ufam: desafios  
e perspectivas 
Henrique Wendhausen .............................................................. 98

Relações Públicas: inquietações e indagações à luz da  
problemática do poder em Michel Foucault 
Laura Jane Vidal Bezerra ......................................................... 113

Consultoria de Relações Públicas: suporte indispensável  
para a gestão dos relacionamentos corporativos 
Fábio França ............................................................................ 128 

Apêndices 

Relação nominal dos concluintes do curso de graduação  
em Comunicação Social - 1974 a 1990 ..................................... 146

Relação nominal dos concluintes em Comunicação Social  
com habilitação em Relações Públicas - 1992 a 2011 ............... 151
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Manuela Dantas Corrêa Lima e Rosângela Azedo de Oliveira em estudo 
sobre o evento “Mesa-Redonda dos Profissionais de Relações Públicas da Uni-
versidade Federal do Amazonas: 20 anos de aprendizado, reflexão e diálogo” 
– que em 2011 marcou a vigésima edição – ressaltam sua importância por con-
ciliar a atividade prática e teórica, na medida em que, permite aos acadêmicos 
da área vislumbrar os resultados dos ensinamentos acerca das etapas do plane-
jamento, além de oportunizar a reflexão e o diálogo por meio da diversidade de 
assuntos colocados em pauta a cada edição. O referido evento foi organizado 
por professores e alunos do curso, cujo resgate pelas autoras foi celebrado 
através de entrevistas, pesquisa bibliográfica e documental.

A pesquisa de Cleamy Albuquerque, Lourdes Moraes, Maurília Gomes e 
Mayara Guimarães intitulada “Perfil dos egressos de Relações Públicas: onde e 
como estão os recém-formados pela Universidade Federal do Amazonas” apre-
senta o resultado de uma pesquisa exploratória realizada no segundo semestre 
de 2009, com o objetivo de determinar o perfil dos egressos do curso de RP des-
ta instituição, graduados entre os anos de 2005 e 2009. Os resultados revelaram 
ser a maioria feminina entre os egressos deste período e, ainda, que a maior 
parte deles atua na área de formação, apesar da nomenclatura dos cargos/fun-
ções não estejam diretamente associadas à Comunicação/Relações Públicas.

A terceira parte deste livro apresenta as interfaces entre mercado de 
trabalho e academia e os rumos e perspectivas da profissão. Henrique Wen-
dhausen apresenta edificantes provocações acerca dos principais desafios e 
perspectivas de implementação do novo Projeto Pedagógico do curso de Rela-
ções Públicas da Ufam, cuja primeira turma foi ofertada no primeiro semestre 
de 2012. O autor leva em consideração os aspectos constitutivos e propositivos 
de maneira a situar as fontes de influência, o contexto e os atores envolvidos, 
as referências institucionais e educacionais do campo da Comunicação e das 
Relações Públicas.

O texto sobre o trabalho das Relações Públicas à luz da problemática do 
poder em Michel Foucault, de Laura Jane Vidal Bezerra traz à tona indagações 
a respeito do poder e das suas manifestações nas diversas instâncias sociais que 
nos cercam. A autora tem a percepção de que as Relações Públicas se encaixam 
como uma luva na concepção foucaultiana de poder e afirma que as inquieta-
ções são capazes de estimular o aprofundamento da reflexão aqui iniciada e, 
também, de semear expectativas e possibilidades de transformações no pensar, 
fazer e ensinar Relações Públicas. 

mentais no Estado do Amazonas, com destaque para a significativa transformação 
da administração pública estadual e também a instrumentalização necessária para 
sua efetiva execução, que se deu por meio de um programa inovador de capacita-
ção e profissionalização de uma equipe selecionada de servidores públicos. 

A história dos 35 anos do curso de Relações Públicas da Ufam é resgata-
da por Francielma da Costa Barbosa e Inara Regina Batista da Costa as quais ex-
põem o resultado de uma pesquisa documental, bibliográfica e entrevistas que 
sistematiza a memória institucional, ou pelo menos, fragmentos de memórias 
que pudessem ser conhecidos os fundadores do curso, professores pioneiros, 
dificuldades existentes e outros fatores. Esse resgate contribuiu para obter um 
panorama histórico inicial referente a essas três décadas e meia.

Jonas da Silva Gomes Júnior apresenta como a memória institucional do 
curso pode ser contada através de um Blog desenvolvido junto com os alunos, 
por meio de um projeto de extensão intitulado Blog Dossiê RP.  A referida mídia 
tem como objetivo ser a memória virtual do curso de Relações Púbicas da Ufam, 
registrando diversas informações por meio de depoimentos, vídeos, entrevistas, 
imagens e documentos. Por se tratar de um trabalho interativo e colaborativo 
existe a vantagem de se manter sempre atualizado, disponível a qualquer mo-
mento, além de mostrar a experiência das Relações Públicas na internet.

A entrevista com Randolpho de Souza Bittencourt feita pelos pesqui-
sadores Danilo Egle Santos Barbosa, Inara Regina Batista da Costa e Jonas da 
Silva Gomes Júnior fecha esta primeira parte contando, em detalhes, como se 
deu a criação da habilitação Relações Públicas do curso de Comunicação So-
cial. O entrevistado explica, também, o envolvimento da Administração com 
as Relações Públicas, os principais desafios enfrentados e deixa uma mensa-
gem final afirmando que o curso de Relações Públicas deve ganhar espaço 
dentro da universidade trabalhando a base, ou seja, o alunado. 

O tema Pesquisas acadêmicas que refletem o impacto social e cientí-
fico do Curso é o foco central da segunda parte do livro. Célia Maria da Silva 
Carvalho discorre sobre a importância da participação dos acadêmicos no 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, destacan-
do a relevância de sua inserção na área da pesquisa e nos desdobramentos 
resultantes, que envolve a atuação do docente, e culmina com o bolsista-
-pesquisador apresentando os resultados de sua prática investigativa. Esta 
autora destaca que a construção dos preceitos e processos comunicacionais 
relativos à área de Relações Públicas, perpassa pela pesquisa e pela dissemi-
nação das proposituras sobre essa área do conhecimento.
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Finalizando o conjunto de artigos que compõem esta coletânea, Fábio 
França levanta a questão de que a atividade de Relações Públicas foi incluída 
erroneamente no mix da comunicação social e que a atividade tem maior ade-
rência à área administrativa das organizações, pois são seus dirigentes os res-
ponsáveis diretos pelos relacionamentos com os públicos de interesse. O autor 
discute que os Relações Públicas têm por função prestar consultoria qualificada 
na identificação dos públicos e na gestão dos relacionamentos corporativos a 
partir das diretrizes e políticas de negócios da organização.

Com seus três eixos estratégicos, consideramos que este livro é o pri-
meiro passo para o resgate de muitas histórias que devem ser registradas. Cada 
texto (muito deles inéditos) representa um legado para os leitores – estudan-
tes, profissionais e pesquisadores da área de comunicação. Por isso, o nosso 
agradecimento especial a cada participante deste projeto que contribuiu com 
entusiasmo ao aceitar o desafio, apesar do tempo ser um fator crítico. 

Em comemoração aos 35 anos do curso, há no final do livro, uma singe-
la homenagem a todos os profissionais de Relações Públicas por meio da publi-
cação da lista nominal dos concluintes do curso de graduação em Comunicação 
Social desde 1974. Contamos com o apoio da Divisão de Registro Acadêmico e 
Controle da Pró-Reitoria de Ensino da Graduação – PROEG, informando que, 
até o ano de 1990, forneceu a relação dos concluintes no curso de Comunica-
ção Social e que nos informou que até o ano de 1990 as listas eram impressas 
somente com o nome do curso, ou seja, sem a divisão das habilitações ( Jorna-
lismo e Relações Públicas), pois eram apostiladas no diploma. Somente a partir 
de 1991 é que aparecem as habilitações nas listas dos formandos. Isto significa 
que seria necessária uma pesquisa mais aprofundada para quantificar o número 
exato de formandos na habilitação em Relações Públicas.

Esta coletânea tem o objetivo de contribuir para a história das Relações 
Públicas no Brasil e fortalecer o conjunto de obras que trata sobre o surgimento 
dos cursos nas universidades brasileiras. Para nós, é uma grande satisfação em 
ver essa obra construída, coletivamente, e chegar até as suas mãos. Considera-
mos esta, um ponto de partida um marco na história das Relações Públicas no 
Norte.

Tenha uma excelente leitura!

Inara Regina Batista da Costa

Jonas da Silva Gomes Jr

Parte 1  
Aspectos sobre a história e a memória do 

curso de Relações Públicas da Ufam
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A Gênese das Relações Públicas 
 no Estado do Amazonas
Randolpho de Souza Bittencourt

“Não basta ter belos sonhos para realizá-los, mas ninguém reali-
za grandes obras se não for capaz de sonhar grande” (Vlademir 
Ilitch Ulianov Lenine)

Existem diversos assuntos que desafiam o conhecimento, provocam a 
nossa pretensão cultural e educacional ou ocupam nossa preocupação literária 
ao longo dos anos. Alguns desses desafios permanecem sem despertar o inte-
resse e podem acabar sepultados na poeira da ignorância.

Há temas, no entanto, que ficam sempre nos interrogando e provocam 
o interesse e o estímulo para iniciar um processo de pesquisa. Este é o caso de 
Relações Públicas que, para muitos como nós, lidamos com o estudo e a prática 
do fenômeno da comunicação.

Assim, analisar e descrever sobre o surgimento do interesse do estudo 
e da prática de Relações Públicas no Estado do Amazonas é mais do que rever 
acontecimentos e iniciativas, é, sobretudo mergulhar num momento de nossa 
história e de um campo de atividade na área da administração estadual que fun-
damentou e institucionalizou uma inovadora “função administrativa” na esfera 
do poder público e da atuação empresarial.

Os Primórdios

No início dos anos 60 o Brasil e o próprio Estado do Amazonas viviam 
em meio a uma crise política internacional que se refletia decisivamente no 
ambiente interno dos mais diversos países e, mormente, aqueles de economia 
dependente e submissa como o Brasil.

Era uma época de grande turbulência a afetar todos os setores e seg-
mentos societários e, principalmente, os estamentos governamentais que, sob 
os desafios mais graves e perturbadores, precisavam estar devidamente prepa-

rados para “administrar em tempos turbulentos”, como advertiu Druker (1980) 
um dos mais festejados dentre os autores modernos da administração científica.

Em épocas turbulentas, qualquer setor da sociedade deve ser adminis-
trado de modo a suportar golpes súbitos e a auferir o máximo de oportunida-
des inesperadas ou repentinas. Isto significa, em outras palavras, que os fatores 
básicos que representam o padrão convergente das aspirações populares têm 
que ser bem administrados, com lucidez e descortino, num quadro histórico 
institucional de grandes turbulências e maciças aspirações e perspectivas po-
pulares.

Contudo, a gestão dos fatores básicos significa também administrar com 
vistas ao futuro e saber conhecer e interpretar as estratégias possíveis e dispo-
níveis e saber escolher dentre elas.

Foi o que aconteceu no Amazonas. O governo do Estado, na primei-
ra gestão do professor Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (1959-1963), 
realizou, em março de 1961, um convênio com o Instituto Brasileiro de Ad-
ministração de Empresas - IBAE de São Paulo, o qual realizou 02 (dois) cursos 
de capacitação e treinamento a servidores públicos selecionados nas áreas de 
Liderança e Relações Públicas (RP). Em consequência, através da Lei nº 61, de 
30/12/1961, foi empreendida a reorganização administrativa da principal autar-
quia estadual que era o Departamento de Estradas de Rodagem do Amazonas 
– DER-AM, onde foi posteriormente criado e implantado o Serviço de RP, ligado 
diretamente à Diretoria Geral e chefiada pelo servidor Randolpho de Souza 
Bittencourt, egresso do curso do IBAE. A síntese das atribuições do novo setor 
organizacional compreendia:

a) Promover a divulgação informativa e explanações sobre as atividades do 
DER-AM, a indivíduos e ao público em geral;

b) Realizar pesquisas e estudos administrativos para posterior divulgação, 
no interesse do DER-AM;

c) Manter contato direto com o público interno e externo, a fim de forne-
cer esclarecimentos sobre os programas e projetos em execução ou a 
serem executados.

O Serviço de RP, contava, ainda, com 01 (um) jornalista e 01(um) téc-
nico em recursos audiovisuais, além de 03 (três) servidores de apoio. Para di-
namizar a integração com seu público interno foi criado um Boletim que foi 
publicado de 1965 a 1969. No desenvolvimento de suas atividades, o Serviço 
oportunizou, também:
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a) A criação e manutenção da Exposição permanente de informações rodo-
viárias, com registro das obras em construção compreendida nos proje-
tos em execução;

b) Criação e funcionamento do Cineclube Rodoviário, dedicado ao público 
interno e seus familiares; 

c) Criação e manutenção do Teatro Infantil dos Rodoviários, dirigido por 
um profissional conhecido como “Vovô Branco”.

Vale acrescentar que, através do Decreto nº 517, de 12/04/1966, o antigo 
Serviço de RP foi transformado estruturalmente em Assessoria de Relações Pú-
blicas, continuando a ser diretamente vinculada à Diretoria Geral do DER-AM.

Fica, portanto, registrado historicamente que o Serviço de RP da autarquia 
rodoviária estadual do Amazonas foi indubitavelmente o primeiro setor organiza-
cional de Relações Públicas a funcionar no Estado, a partir da cidade de Manaus.

Cumpre, também, registrar que o funcionamento e a expansão desse 
primeiro setor operacional de RP na administração pública estadual veio opor-
tunizar uma significativa influência em toda a área do serviço público amazo-
nense. A Lei nº 223, de 18/06/1965, a qual estabeleceu a primeira grande re-
forma administrativa no âmbito estadual, determinou a instalação de diversas 
outras Assessorias de RP nas Secretarias de Estado tanto no Departamento de 
Administração e Serviço Público do Amazonas – DASPA, órgão nuclear de coor-
denação e orientação normativa de todo o serviço público estadual quanto nas 
áreas de Recursos Humanos, Administração de Material e Orçamento.   

Mais tarde, no início dos anos 70, já sob a égide do regime militar, volta-
-se a configurar o que acentuávamos no início dessa análise histórica: uma épo-
ca turbulenta e uma época perigosa. E dentre todos os seus perigos, o maior é a 
tentação de se negar a realidade. As novas realidades do citado momento histó-
rico atravessado por nosso país nos anos ditatoriais, não podiam se enquadrar 
nos pressupostos teóricos rígidos e inflexíveis da postura estreita, preconceitu-
osa e obscurantista de um regime de direita retrógrado e faccioso.  

Assim, as realidades novas e emergentes não se enquadram em termos 
sociais, políticos e administrativos nos figurinos pré-moldados, do “aquilo que 
é”, diferenciando cada vez mais “daquilo que deveria ser”. Era, portanto, o mo-
mento de se restringir e de se amoldar, incompatível com a desconcentração, 
com a descentralização operacional e administrativa. 

O novo projeto de reforma administrativa do Estado do Amazonas, em 
1971, em seu Capítulo I – Disposições sobre Organização Administrativa, no 

art. 1º, inciso I, alínea “a” extingue as Assessorias de Relações Públicas em todas 
as Secretarias de Estado, autarquias e demais entidades descentralizadas, exceto 
a Assessoria Geral do Gabinete do Governador.

Estabelecia-se o controle absoluto da comunicação e o relacionamento 
com os diversos públicos no âmbito da administração pública. Obedecia-se, pe-
remptoriamente, ao encontro de Brasília, promovido pela Assessoria Especial 
de Relações Públicas da Presidência da República (AERP) de 27 a 31/07/1970, 
nas Recomendações Finais, alínea “a” a “uniformização na medida do possível, 
da estrutura e funcionamento dos órgãos da comunicação social, nos diferentes 
níveis”.

Os Efeitos na Área Associativa

Todavia, o novo sempre irrompe incontrolavelmente acima e apesar das 
circunstâncias, porque ele é a continuidade do viver, do anseio de inovar, da 
necessidade humana de refazer sempre. E foi assim que a semente jogada no 
solo fértil da criatividade humana frutificou.

Em 06/11/1963 foi fundada a Associação Amazonense de Relações Pú-
blicas (ARRP) por um grupo de idealistas e entusiastas das potencialidades da 
atividade de Relações Públicas. A Associação hibernou por 04 (quatro) anos, em 
razão da turbulência política dos anos de chumbo.

Mas, como as águas do Rio Amazonas, “o real rei dos rios do universo”, 
no dizer poético de Quintino Cunha, a ideia refluiu e a AARP voltou novamente 
e teve seus estatutos aprovados em assembleia geral no dia 25/11/1966.

A partir daí, passou a atuar plenamente apesar das circunstâncias, e rea-
lizou, sob a coordenação do já então, professor da Universidade do Amazonas 
– UA, Randolpho de Souza Bittencourt, em convênio com o Sindicato dos Co-
merciários, 03 (três) cursos de treinamento e capacitação em Relações Públicas 
para profissionais da área empresarial e do serviço público. Editou, também, o 
boletim da AARP destinado aos membros e estudantes de seus cursos.

Finalmente, em 23/09/1976, na 50ª Reunião do Conselho Nacional da 
Associação Brasileira de Relações Públicas 
– ABRP, realizada em Maceió, capital do 
Estado de Alagoas, foi aprovada por una-
nimidade, a transformação da Associação 
Amazonense de Relações Públicas em Se-
ção Regional da ABRP.
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Os Efeitos na Área Educacional 

Em 1965, através de projeto de autoria do professor Randolpho de Sou-
za Bittencourt, coordenador do I Curso intensivo de Administração Rodoviária, 
aprovado pelo governo do Estado, foi criada em 18/12/1965 a Escola de Serviço 
Público do Estado do Amazonas – ESPEA, destinada a formação profissional em 
administração, no nível médio, incluindo em seu currículo a disciplina Relações 
Públicas, tudo na conformidade da Lei nº 223, de 18/06/1965, que deu nova 
estrutura administrativa ao Governo do Estado do Amazonas.

Em 1965, foi criado o Curso de Bacharelado em Administração na Facul-
dade de Ciências Econômicas da Universidade do Amazonas- UA, hoje Universi-
dade Federal do Amazonas-Ufam, através da Resolução nº 09/1965 do Conselho 
Universitário. O Curso teve início em 1966, com a instalação do Departamento 
de Administração sob a chefia do professor Randolpho Bittencourt. No seu pro-
jeto pedagógico do curso, em seu quadro curricular foi incluída a disciplina 
Relações Públicas.

Já em 1975, através da Portaria nº 306, de 31/05/1975, o professor Aderson 
Pereira Dutra, Magnífico Reitor da Universidade do Amazonas- UA, hoje Universi-
dade Federal do Amazonas-Ufam, atendendo solicitação do Conselho Federal de 
Educação – CFE, constituiu uma Comissão integrada pelos professores Arcélio 
Santin, Sub-Reitor para Assuntos Acadêmicos, Randolpho de Souza Bittencourt, 
Chefe de Departamento do Curso de Administração e Walmir Albuquerque Bar-
bosa, Coordenador do Curso de Comunicação Social, para elaborarem uma nova 
proposta de matriz curricular para o curso de Comunicação Social.

Após os estudos preliminares desenvolvidos pelos relatores, professor 
Randolpho na área de Relações Públicas e professor Walmir Barbosa na área de 
jornalismo e, principalmente, através da análise das pesquisas sobre “Aspectos 
do Mercado de Trabalho Local e Sua Capacidade de Absorção” (a primeira) e 
sobre “Opção Profissional na Área de Comunicação Social (a segunda), os pro-
fessores relatores propuseram a reformulação do currículo do Curso de Comu-
nicação Social, com a permanência da habilitação em Jornalismo e a inclusão da 
habilitação em Relações Públicas.

Estava, desse modo, consagrada a criação do Bacharelado em Relações 
Públicas no Estado do Amazonas com indicadores de mercado de trabalho em 
percentuais bastante significativos, pois neste mesmo período foi identificado 
que  61% das empresas revelaram-se favoráveis à criação de departamentos in-
ternos para atendimento dessa área profissional. E quanto à pesquisa sobre 

a Opção Profissional, os estudantes manifestaram em um índice de 71% pela 
habilitação em Relações Públicas.

Enfim, aquele punhado de idealistas amazonenses personificou a rea-
lização da feliz expressão de Raul Seixas “um sonho que se sonha só é só um 
sonho; mas o sonho que se sonha junto é realidade”. Assim sendo, pode-se 
entender que todos esses acontecimentos relatados atravessaram um longo 
percurso para consolidação profissional de Relações Públicas no Amazonas, 
cuja trajetória pode ser verificada a partir da demonstração dos quadros 1,2 e 3.

Quadro 1 -  Acontecimento na esfera Governamental.

Período Acontecimento

Março/1961 É ofertado aos servidores públicos do Estado do Amazonas o I Curso de 
Relações Públicas realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração de 
Empresas -IBAE, em convênio com o Governo do Estado do Amazonas/
DER-AM  

30/12/1961 É aprovada a Lei nº 61 que Reorganiza o Departamento de Estradas de 
Rodagem e cria no art. 3º, inciso 4º, o Serviço de Relações Públicas    

22/01/1963 É aprovado através do Decreto nº 15 o Regimento Interno do Departamen-
to de Estradas de Rodagem que em seu art. 51, Capítulo V estabelece as 
competências e atribuições do Serviço de Relações Públicas

1965 É aprovado o Programa de Reforma Administrativa do Estado do Amazonas 
que em seu Projeto nº 915 intitulado Comunicação Social do Governo 
do Estado do Amazonas, elaborado em convênio com a Universidade do 
Amazonas – UA e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, que no item 5 propõe 
uma Assessoria Geral de Relações Públicas

18/07/1965 É aprovada a Lei nº 223 que dá nova estrutura administrativa ao Governo 
do Estado do Amazonas 

19/07/1965 Editado Decreto nº 226 que aprova o Regimento Interno do Gabinete do 
Governador do Estado, criando em seu art. 2 º uma Secretaria de Imprensa 
e Divulgação na qual se estabelecia a atividade de Relações Públicas com-
preendida na área de divulgação

29/07/1965 Editado Decreto nº 237 que aprova o Regimento Interno do Departamen-
to de Administração e Serviço Público do Amazonas- DASPA, que em seu 
art. 4º Capítulo III –Da organização, item 3, cria a Assessoria Geral de 
Relações Públicas   

08/10/965 Editado Decreto nº 322 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de 
Educação e Qualidade de Ensino –SEDUC, que em seu art. 3º, Capítulo 
III –Da organização, inciso II, item 3, cria a Assessoria Geral de Relações 
Públicas   
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Período Acontecimento

16/10/1965 Editado Decreto nº 335 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de 
Assistência e Saúde- SAS, art. que em seu art. 3º, Capítulo III –Da organiza-
ção, inciso II, item 1, cria a Assessoria  de Relações Públicas   

19/10/1965 Editado Decreto nº 343 que aprova o Regimento Interno da Secretaria da 
Representação do Governo do Estado do Amazonas – REGEAM, que em 
seu art. 3, item 2, cria a Assessoria Geral de Relações Públicas   

09/04/1966 É aprovada a Lei nº 389 que dá nova organização ao Departamento de 
Estradas de Rodagem transformando o antigo Serviço de RP em Assessoria 
de Relações Públicas  ligada diretamente à Direção Geral 

12/04/1966 É aprovado através do Decreto nº 517 o novo Regimento Interno do De-
partamento de Estradas de Rodagem que em seu art. 3º, inciso III, regula-
menta a Assessoria de Relações Públicas e a Biblioteca Rodoviária 

31/07/1970 É realizado o Encontro de Brasília promovido pela Assessoria Especial de 
Relações Públicas da Presidência da República - AERP, que em suas reco-
mendações finais, alínea a, determina a uniformização, na medida do pos-
sível, da estrutura e funcionamento da organização de Comunicação Social 
nos diferentes níveis     

1971 É aprovado o Projeto de Reforma Administrativa do Estado do Amazonas, 
o qual em seu art. 1º, Capítulo I, que estabelece disposições sobre a orga-
nização administrativa, em seu inciso I, alínea a, extingue as Assessorias de 
Relações Públicas em todas as Secretarias de Estado, Autarquias e demais 
entidades descentralizadas, exceto a Assessoria Geral de Relações Públicas 
criada no Gabinete do Governador   

 Fonte : Elaborado por Bittencourt, 2012.

Quadro 2 - Acontecimento na área Profissional/Associativa

Período Acontecimento

06/11/1963 É criada a Associação Amazonense de Relações Públicas – AARP

23/09/1976 Transformação da Associação Amazonense de Relações Públicas em Seção 
Regional do Amazonas, da Associação Brasileira de Relações Públicas - 
ABRP

Fonte : Elaborado por Bittencourt, 2012.

Quadro 3 - Acontecimentos na área Educacional.

Período Acontecimento

04/02/1965 É criado o I Curso Intensivo de Administração Rodoviária – CIAR com a 
disciplina  Relações Pública através da Portaria nº 120, Diretoria Geral do 
Departamento de Estradas e Rodagem - DERAM  

17/11/1965 É criado o Curso de Bacharelado em Administração pela Universidade  do 
Amazonas – UA através da Resolução n º 09/1965, contendo em sua matriz 
curricular a  disciplina Relações Públicas 

18/12/1965 É aprovada a Lei nº354 que cria a Escola de Serviço Público do Estado do 
Amazonas –ESPEA com a oferta de curso de nível médio em Administração 
onde contemplava a disciplina de Relações Públicas

31/03/1975 É constituída uma Comissão composta pelos professores Arcélio Santin, 
Randolpho de Souza  Bittencourt e Walmir Albuquerque Barbosa, através 
da Portaria nº 306 do Magnífico Reitor da UA, com a finalidade de elaborar 
uma nova proposta curricular para o Curso de Bacharelado em  Comunica-
ção Social  com as habilitações em Jornalismo e Relações Públicas   

13/11/1979 Foi aprovado no Segundo Painel da  XIV Conferência Interamericana de 
Relações Públicas o Trabalho Acadêmico Intitulado “Analise Crítica de Re-
lações Pública de autoria do professor Randolpho de Souza Bittencourt   

Fonte : Elaborado por Bittencourt, 2012.
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Curso de Relações Públicas da Universidade Federal 
do Amazonas: uma História de 35 anos para Contar

Francielma da Costa Barbosa

Inara Regina Batista da Costa

Os primeiros cursos de Relações Públicas do país surgiram na década de 
40 e 50 e possuíam um caráter essencialmente técnico, de acordo com Bitten-
court (2012), porque visavam o aperfeiçoamento de servidores públicos duran-
te a reforma administrativa pública.

Ilustrando essa assertiva, tem-se o registro de que, em 1949, o Depar-
tamento de Administração do Serviço Público (Dasp), que fora criado para 
funcionar como órgão central da reforma administrativa protagonizada pelo 
Estado, instituíra o primeiro curso de Relações Públicas do Brasil. As demais 
instituições pioneiras no oferecimento de cursos livres em Relações Públicas 
figuram: a Escola de Serviço Público do então Estado da Guanabara, o Instituto 
de Organização Racional do Trabalho (IDORT), de São Paulo, e o Instituto Pro-
movendas do Ensino Técnico (IPET), do Rio de Janeiro.

O Curso Especial de Relações Públicas, promovido pela Escola Brasileira 
de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em 1953, possuía, ainda, 
caráter de aperfeiçoamento. A ação contou com a participação dos professores 
norte-americanos Harwood L. Childs e Eric Carlson e tinha o propósito de for-
mar gestores públicos, focando basicamente a função administrativa. Randol-
pho de Souza Bittencourt, um dos fundadores do curso de Relações Públicas na 
Universidade Federal do Amazonas, foi aluno do referido curso.

José Marques de Melo (1991 apud MOURA, 2008) destaca que tais ações 
ocorreram para atender uma necessidade emergente no mercado de trabalho. 
Para o autor, as universidades brasileiras tiverem um papel omisso em relações 
a essas novas demandas sociais, em vista de que a formação de profissionais 
para a indústria da comunicação não ocorreu primeiramente no âmbito uni-
versitário, e sim fora, nos demais setores. Ou seja, ao invés das instituições 
se anteciparem no estudo desses fenômenos para a formação de profissionais 
qualificados, agregam-se a essas experiências tardiamente.

De acordo com Andrade (1993, p. 157-158), no final da década de 60, 
funcionavam, no país, “os cursos de RR. PP. da ECA; da Fundação Armando 
Álvares Penteado; da organização Mojiana de Educação e Cultura e da Escola 
Superior de Relações Públicas (Recife)”.

A partir da década de 70, esses cursos surgem em maior número, contu-
do, apesar dessa crescente popularidade e proliferação, tais cursos enfrentaram 
limitações inerentes a uma área ainda em concepção, tendo que conviver com 
a falta de profissionais capacitados para o ensino e com a pouca maturidade 
científica do campo.

No Amazonas, mais especificamente, na antiga Universidade do Ama-
zonas, o curso de Comunicação Social foi criado em 1969, por meio da Reso-
lução n° 02/69 – CONSUNI de 03 de fevereiro, inicialmente, como curso de 
Jornalismo, ligado à extinta Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras. 
Entretanto, a implantação do curso só ocorreu em 1970, com a realização de 
seu primeiro vestibular, ofertando 30 vagas. Nessa fase de implantação, após 
entendimento mantido com o Diretor da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, foi celebrado convênio com a FUA – Fundação Uni-
versidade do Amazonas, visando prover de professores o curso de Comunica-
ção, bem como, professores oriundos de áreas do conhecimento em Ciências 
Humanas da Ufam, haja vista que, naquele tempo, eram poucos os profissionais 
qualificados para a docência na capital do Amazonas.

No bojo da Reforma Universitária de 1969, aconteceu a reestruturação 
dos cursos da Universidade, por determinação da Resolução no. 11/69 de 02 de 
setembro, no qual o Conselho Federal de Educação estabeleceu os cursos uni-
ficados de Comunicação Social, com as respectivas habilitações profissionais. 
Dessa forma, em 1971, o curso passou a denominar-se Curso de Comunicação 
e, em 1972, definiram-se as habilitações de Jornalismo e Relações Públicas para 
as turmas que entraram naquele ano. No entanto, conforme relato do prof. 
Randolpho Bittencourt, naquele tempo, o ensino de Relações Públicas fazia 
parte do currículo de Comunicação apenas enquanto disciplina.  O prof. Walmir 
de Albuquerque Barbosa, o primeiro coordenador do curso de Comunicação 
Social da Ufam, em entrevista concedida exclusivamente para esta pesquisa, 
detalha um pouco mais:

 Com a Reforma Universitária, criou-se o curso de Comunica-
ção Social com as habilitações. No caso das Universidades que 
não tinham as habilitações, como era o caso da UFAM, que só 
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ofertava Jornalismo, estabeleceu-se o seguinte: o curso de Co-
municação era genérico e eram vistas disciplinas de algumas 
habilitações, sendo que os egressos saíam com uma habilitação 
genérica, podendo trabalhar como Jornalista, Relações Públi-
cas e como Editor. Isso não agradou o MEC. Durou pouco mais 
de um ano, e nova reforma foi feita, sendo que foram feitas as 
distinções. No caso da UFAM, assim ficou: Curso de Comunica-
ção Social, com habilitação em Jornalismo (BARBOSA, 2011).

A divisão do Curso de Comunicação Social em habilitações

Avançando na cronologia do ensino das Relações Públicas, deparou-se, 
em 1977, com um velho dilema da área. Houve, novamente, tanto por parte dos 
órgãos de classe, quanto de especialistas, iniciativas que visaram transferir a ha-
bilitação de Relações Públicas do Curso de Comunicação Social para o de Admi-
nistração. Moura (2002), utilizando-se de trecho do Parecer dado em resposta 
à solicitação, o de n° 002/78, afirma, na ocasião, que a legislação profissional 
relativa às áreas em questão foi verificada e a transferência foi negada em função 
da “grande diversidade entre o campo de ação e as atribuições específicas de 
cada um desses profissionais”. O Parecer destacou, ainda, que a própria classe 
profissional estava dividida acerca da manifestação. Assim, o curso permaneceu 
como uma das habilitações do Curso de Comunicação Social.

A criação das habilitações pelo MEC, ainda em conformidade com Bar-
bosa (2011), gerou um problema para os Jornalistas. Somando a criação das 
habilitações à questão da ditadura militar e da censura, o curso de Jornalismo 
deixou de ser procurado pela elite, e assim houve uma “proletarização do Jor-
nalismo”. A essa altura, em meio a diversas mudanças que ocorriam no âmbito 
social e econômico, uma, em especial, já abalava as estruturas dos negócios em 
todo o Brasil: o mercado passou a enquadrar-se no sistema de Administração 
moderna, cujo maior valor era dado à questão da imagem empresarial. Dava-
-se início, então, a um período em que eram maiores as ofertas de emprego na 
área, sendo que, enquanto antes se valorizava mais os Assessores de Imprensa, 
passou-se a valorizar mais os chamados Assessores de Relações Públicas.

Em 1975, com a extinção da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas 
e Letras, o curso de Comunicação foi transferido para o recém-criado Instituto 
de Ciências Humanas e Letras – ICHL. Este processo resultou na criação do 
Departamento de Comunicação Social.

 Em um sábado, o então Reitor, prof° Aderson Dutra, chamou-
-me na Reitoria. Chegando lá, ele mesmo redigiu a Portaria, 
criando o DECOM, nomeando-me chefe de departamento e 
coordenador do curso de Comunicação Social. Saí de lá com o 
documento na mão (BARBOSA, 2011).

Começou-se a repensar o curso de Comunicação Social dentro da Re-
forma Universitária, pois o mercado de trabalho já evocava a criação do curso 
de Relações Públicas. No entanto, o que determinou sua criação foi o entusias-
mo e o incentivo do então chefe do Departamento de Administração da atual 
Faculdade de Estudos Sociais (FES) da Ufam, o prof. Randolpho Bittencourt – 
que possuía especialização em Relações Públicas pela Fundação Getúlio Vargas/
RJ – e, também do prof. Cândido Teobaldo de Souza Andrade, que, por meio 
do convênio estabelecido com a Universidade de São Paulo – USP,  naquele 
período prestava seus serviços à Ufam como docente do curso de Jornalismo, 
ministrando a disciplina de Relações Públicas.

 Em 1975, o prof° Andrade nos incentivou a participar de um 
congresso da ABRP que haveria em Belém. Assim, por meio 
da Reitoria da Universidade, fomos ao congresso eu, prof° 
Randolpho Bittencourt e o prof° Ruy Souto de Alencar. Fiquei 
animado porque era uma forma de ampliarmos o curso, aten-
dermos às novas demandas do mercado e aos alunos, que já 
se interessavam pela criação da nova habilitação. Ao voltarmos 
do congresso, marcamos uma audiência com o Reitor, fizemos 
a sugestão e ele autorizou a criação da habilitação (BARBOSA, 
2011).

A autorização foi dada por meio da emissão da portaria do Reitor da 
Ufam, sob o no. 0306/75 de 31 de maio de 1975, na qual designava uma comis-
são integrada pelos professores Arcélio Santin, Sub-Reitor para Assuntos Acadê-
micos; Randolpho de Souza Bittencourt, chefe do Departamento de Administra-
ção e Walmir de Albuquerque Barbosa, coordenador do curso de Comunicação 
Social, com a finalidade de atender à solicitação do Conselho Federal de Educa-
ção. Mesmo após a saída do prof. Arcélio do quadro funcional da Universidade, a 
comissão deu continuidade ao projeto de reestruturação curricular.
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Criação do Curso de Comunicação Social – habilitação Relações 
Públicas

Os estudos preliminares foram 
feitos pelos professores Walmir de Albu-
querque Barbosa e Randolpho de Souza 
Bittencourt conforme o documento origi-
nal “Reestruturação Curricular do Curso 
de Comunicação Social” (figura abaixo) 
que trata do projeto elaborado, em virtu-
de da Portaria No 306/75 de 31 de maio de 
1975 do Magnífico Reitor Aderson Dutra 
da Universidade do Amazonas (falecido em 
17/02/2010), por solicitação do Conselho 
Federal de Educação, através do seu conse-
lheiro prof. Benedito de Paula Bittencourt.  

Capa do Documento que registra a 
 divisão do curso em Habiltiações (1975)

O Documento, disponibilizado pelo prof. Randolpho Bittencourt quan-
do da realização da entrevista, foi desenvolvido de acordo com as seguintes 
etapas: 

1.1 Levantamento e análise dos currículos das diversas Universidades Brasi-
leiras que contem Cursos de Comunicação Social;

1.2 Análise do currículo elaborado e proposta para as Universidades do 
Continente Americano, pela CIPERP – Comissão Interamericana para 
o Ensino de Relações Públicas, órgão vinculado à FIARP – Federação 
Interamericana de Associações de Relações Públicas;

1.3 Estudo do parecer Celso Kely e Resolução 011/69 do Conselho Federal 
de Educação que estabelece o Currículo Mínimo para os Cursos de Co-
municação Social;

1.4 Estudo específico sobre as necessidades de profissionais em cada área 
determinada da Comunicação Social;

1.5 Estudo da legislação para o Exercício Profissional;

1.6 Tomadas de depoimentos de profissionais das áreas de Jornalismo e Re-
lações Públicas;

1.7 Análise da pesquisa sobre “Alguns aspectos do mercado de trabalho local 
e da sua capacidade de absorção”;

1.8 Aplicação de pesquisa com os alunos do Curso de Comunicação Social 
para sondagem de habilitações específicas (1975).

 Após o levantamento do material de pesquisa e respectiva análise, foi 
elaborada uma proposta curricular com as disciplinas de caráter geral para os 
primeiros semestres e, em seguida, as de caráter específico, concernente às 
áreas de habilitação diversificada. 

O novo currículo – após o estudo da quantidade de créditos, a definição 
de disciplinas, carga horária mínima para cada habilitação, o sistema de créditos 
e de pré-requisitos – foi submetido à apreciação dos professores Rui Souto de 
Alencar, Chefe do Departamento de Comunicação Social, na ocasião, e Charles 
Magno Medeiros, responsável pelas disciplinas Jornalismo Comparado e Fun-
damentos Científicos da Comunicação e membro do mesmo Departamento, 
que o aprovaram em reunião com os autores do projeto.

Assim, o curso de graduação em Comunicação Social, por meio da Re-
solução n° 005 de 1977 – CONSUNI, passou a formar profissionais nas habili-
tações de Jornalismo e de Relações Públicas. Abaixo o texto conclusivo sobre a 
inclusão de novas habilitações:

 Diante do que foi pormenorizado no presente trabalho, pro-
põe-se para a Universidade do Amazonas, a reformulação do 
Currículo do curso de Comunicação Social, com permanência 
da habilitação em Jornalismo e a inclusão da habilitação em 
RELAÇÕES PÚBLICAS. Preconiza-se, outrossim, a adoção de 
disciplinas comuns numa primeira etapa, para ambas especia-
lizações e, em seguida, a bifurcação do curso de acordo com 
as duas opções, com disciplinas específicas de cada categoria 
profissional. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO para qualquer 
uma das opções deverá ser realizado após a conclusão da parte 
disciplinar, em um semestre letivo e como atividade única dos 
alunos finalistas. (1975)
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Com isso, as Relações Públicas passaram a compor uma habilitação es-
pecífica, possuindo elenco próprio de matérias. 

De acordo com o documento “Reestruturação Curricular do curso de 
Comunicação Social”, os primeiros professores que ministraram as disciplinas 
para a Habilitação Relações Públicas foram: Agnelo Balbi, Antônio José Vale 
da Costa, Eufrásio A. Bezerra, Elizabeth Donald Koling, José Lauro Tomé, José 
Maria Pinto, Luis Aurélio C. Costa, Manoel Bessa Filho, Raimundo Afrânio Lima, 
Randolpho Bittencourt, Rodolfo Tsupal e Samuel Appenzeller. 

Infra-estrutura

Em 1975, o curso de Comunicação Social adquiriu os primeiros equi-
pamentos necessários para realização das aulas práticas, sendo que um ano 
depois foram instalados os primeiros laboratórios. Em sua monografia “Merca-
do de Trabalho para as Relações Públicas Governamentais” do ano de 1986, a 
aluna do curso de Relações Públicas Leilirene da Silva Lima afirma que as lutas 
dentro do curso eram muitas, por ser uma habilitação nova e consequentemen-
te pouco aparelhada.

 [...] faltava equipamentos para as aulas práticas, laboratórios 
improvisados, faltavam livros, a gráfica da Universidade não 
podia ser utilizada pelos alunos do curso, alguns professores 
vinham de outros lugares a convite do curso para ministrarem 
uma aula. Isso ocorria porque aqui não existiam ainda profes-
sores específicos da área, enfim uma série de problemas que 
os alunos tinham de enfrentar para conseguirem seu diploma 
(LIMA, p. 13, 1986).

De acordo ainda com Lima (1986), os problemas foram inúmeros, mas 
a Universidade do Amazonas estava aparelhando o novo Campus que estava em 
construção. Cita como exemplo, a construção de dois anfiteatros – atualmente 
conhecidos como Auditório Rio Solimões e Auditório Rio Negro – utilizados 
para seminários, debates e diversos eventos. Argumenta ainda que “além disso, 
temos uma sala de redação com bastantes máquinas de datilografia, videocasse-
te, gravadores de fita k-7, e laboratórios em fase de implantação, além de outros 
materiais” (LIMA, p. 14, 1986).

Atualmente, o laboratório de Relações Públicas (Escritório-escola de Co-
municação Social), denominado, de acordo com o atual projeto pedagógico, de 
Agência Experimental de Comunicação (AGEXCOM) está sendo devidamente 
organizado e equipado para retomada dos projetos, por meio da Atividade Cur-
ricular de Extensão – ACE (2012/1). Os alunos voluntários1 desta ACE desen-
volveram várias atividades, dentre as quais, a logomarca, mural, organização do 
arquivo, página no Facebook, promoção do BreChic e outras. 

Além da ACE, a campanha de divulgação “Agexcom: comunicação in-
teligente” desenvolvida por uma equipe de alunos2  do 5º período de RP foi 
premiada na XIX Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expo-
com) da Região Norte em maio de 2012 na cidade de Palmas (TO). A Agência 
concorreu na Categoria Relações Públicas, modalidade Agência Jr. e foi avaliada 
por pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Co-
municação (Intercom).

De acordo com o projeto pedagógico do curso (2011) a Agência vem 
cumprir o papel de laboratório para as práticas das diversas disciplinas especí-
ficas do corpo de Relações Públicas, e a qual oferecerá serviços através dos nú-
cleos: Organização de Eventos, Assessoria e Planejamento em Relações Públicas 
e Hemeroteca (editoração, documentação e informação relacionada à área de 
Relações Públicas).

Identidade visual desenvolvida  
pelo aluno de Design Ronildo Mourão

1  Francisco Júnior Sobreira, Larissa Albuquerque, Luana Prestes, Luciana Travassos, Marion 
Litaiff, Nicole Sales, Ronildo Mourão e Vanessa Stone.

2  Bruno Strahm, Caren Baraúna, Kamila Dourado, Laiana Pascarelli, Larissa Mahall e Samara 
Silveira.
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Projetos Pedagógicos

Em 1984 houve a implantação do currículo mínimo para os Cursos de 
Comunicação Social e habilitações. No entanto, em meados da década de 90, 
concomitantemente a uma série de debates envolvendo a formação profissio-
nal em Relações Públicas, novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
n° 9.394/1996) foram estabelecidas, reconfigurando o sistema de ensino no 
Brasil. Dentre outras coisas, a referida Lei indicou a necessidade de desenvolver 
diretrizes curriculares adequadas, que constituam parâmetros para os cursos de 
graduação. Em 2001, o CNE/MEC aprovou as Diretrizes Curriculares da Área de 
Comunicação Social e suas habilitações. Ou seja, a partir daquele momento, as 
Universidades passaram a ter mais liberdade para decidir seus conteúdos, sem 
a obrigação de seguir o currículo mínimo estabelecido em 1984. Com as novas 
diretrizes, os cursos poderiam continuar adotando as matérias/disciplinas do 
currículo mínimo, ao passo que poderiam fazer adaptações conforme suas vo-
cações e realidade locais.

Atendendo este direcionamento, em 2006, houve uma comissão – 
oriunda do Departamento de Comunicação Social da Ufam – para elaborar uma 
nova estrutura curricular da qual a professora Maria Emília Abbud participava e 
em entrevista fez um breve relato.

 2006 foi um ano de diversas discussões acerca da estrutura cur-
ricular. Chegamos a produzir uma nova estrutura curricular, a 
qual foi apresentada aos alunos e a profissionais oriundos da 
UFAM, que contribuíram com diversas sugestões em relação à 
manutenção e remanejamento de disciplinas (ABBUD, 2011).

Com o início do movimento para estabelecer as Diretrizes Nacionais 
para os Cursos de Relações Públicas, a Comissão optou por aguardá-las para 
realizar as alterações em conformidade com as novas diretrizes. Em 2011, por 
meio da Portaria n° 20/2011 – ICHL, foi criada uma Comissão com a competên-
cia para elaborar o Projeto Político-Pedagógico do curso de Relações Públicas, 
formada pelo professor Henrique Wendhausen, presidente da Comissão (na 
ocasião o Coordenador do Curso), pelos professores Célia Maria da Silva Car-
valho, Inara Regina Batista da Costa, Jonas da Silva Gomes Júnior, Judy Lima 
Tavares, Maria Emilia Pereira Abbud e pelo discente Bruno Henrique Strahm. 

O Projeto Pedagógico de Relações Públicas foi aprovado pela Câmara de 
Ensino da Universidade Federal do Amazonas no inicio de 2012 e está em fase 
de implantação. A versão 2012 operacionaliza o curso em disciplinas obriga-
tórias e optativas, oferecidas em oito períodos, totalizando assim quatro anos; 
além da obrigatoriedade do aluno cumprir 360 horas de estágio e 180 horas de 
atividades complementares de extensão, pesquisa e/ou monitoria.

A questão do Estágio é um dos itens que se discutia quando ainda se 
tinha “currículo mínimo”. Um exemplo é o alerta para os discentes que Lima faz 
em sua monografia defendida em 1986.

 [...] quando estiverem fazendo a disciplina prática Estágio Su-
pervisionado, os alunos procurem algo mais do que a declara-
ção e os créditos obrigatórios, mas tentem realizar trabalhos 
que sejam úteis na futura profissão. O estágio é muito impor-
tante para uma melhor formação, acredita-se que ele nos leve a 
praticar o certo, porém muitos lugares onde “estagiamos”, de-
vido a um certo desconhecimento sobre RRPP, acabam fazendo 
com que realizemos atividades diferentes daquelas aprendidas 
teoricamente. Isso ocorre devido a deficiente supervisão tan-
to por parte da universidade quanto do curso, que deveriam 
acompanhar mais de perto os estagiários (LIMA, p. 15, 1986).

 

Na versão 2012 do Projeto pedagógico as disciplinas obrigatórias do 
curso visam oferecer ao aluno uma formação humanística, crítica e analítica do 
mercado de trabalho, sendo assim distribuídas em disciplinas teóricas, técnicas 
e de pesquisa da área da comunicação. O estágio obrigatório visa aproximar o 
aluno do mercado de trabalho, para assim aplicar e desenvolver habilidades e 
competências discutidas em sala de aula. As atividades de extensão, por sua vez, 
visam levar o aluno a perceber a comunidade como campo de atuação de sua 
futura atividade profissional, compreendendo seu papel como cidadão, como 
por exemplo, a participação na Agência Experimental de Comunicação (AGEX-
COM) e nos projetos oferecidos pelos docentes através da Atividade Curricular 
de Extensão (ACE) e Ações de Fluxo Limitado (PIBEX).

As atividades de monitoria têm por objetivo apresentar ao aluno a ativi-
dade docente, com um papel de apoio ao professor da disciplina. As atividades 
de pesquisa oferecidas visam formar o aluno-pesquisador, o qual, ainda nos pri-
meiros períodos da faculdade, tem a possibilidade de investigar cientificamente 
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a área da comunicação, e ainda poderá contribuir no ingresso do aluno no Pro-
grama de Pós-graduação em Ciências da Comunicação (PPGCCOM), também 
pertencente ao Departamento de Comunicação. 

Atualmente, o acadêmico pode participar dos seguintes grupos de pes-
quisa: Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciências da Comunicação, Informação, 
Design e Artes (Interfaces), Grupo de Estudos e Pesquisas em Comunicação 
Social (Gepecs), Programa de Educação Tutorial (PET), Grupo de Pesquisa em 
Semiótica da Comunicação (Mediação), Grupo de Pesquisa Trokanos e o Grupo 
de Pesquisa Comunicação Social: estudos interdisciplinares recentemente cer-
tificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). O aluno pode, também, desenvolver pesquisas através do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic).

E a história continua...

Os trinta e cinco anos do curso de Relações Públicas têm muito mais 
“histórias para contar” do que os fragmentos que aqui foram organizados e 
sintetizados para obter um panorama inicial desde a criação do curso. Muitos 
gaps existem os quais devem ser pesquisados para dar continuidade na constru-
ção desta história. O lado quantitativo, por exemplo, necessita de uma dedica-
ção maior para captação junto aos órgãos superiores da instituição, tais como, 
quantos e quem foram os coordenadores de curso, quantos bacharéis o curso 
de Relações Públicas formou desde a criação do curso até hoje, quantos e quem 
foram os professores, quais os principais marcos nestas três décadas e meia, etc. 

Considera-se que o presente estudo é apenas o primeiro passo de um 
trabalho grandioso que está sendo executado por professores e alunos, cujo de-
safio é registrar a história em áudio, vídeo, impressos e/ou em imagens, exigin-
do planejamento e disponibilidade. Certamente vários fatos importantes não 
estão citados nesta pesquisa e nem todos os protagonistas foram entrevistados, 
portanto, sendo passível de alguns desencontros em virtude de lapsos de me-
mória que podem, involuntariamente, ocorrer.  

Enfim, é importante que novas pesquisas sejam realizadas, de modo a 
preservar não só a memória do curso de Relações Públicas, mas resgatar o orgu-
lho de conhecer e ter a oportunidade de registrar e fazer parte de sua história 
no Amazonas. Para fazer o futuro é necessário conhecer o passado!
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Blog Dossiê RP: a memória virtual do curso de 
Relações Públicas da Ufam

Jonas da Silva Gomes Júnior

Em 2012, o curso de Comunicação Social – habilitação em Relações 
Públicas da Ufam completou 35 anos de existência, contudo, não existiam regis-
tros históricos sistematizados que possibilitassem ter uma “memória” do curso. 
Tomando com base este cenário, surgiu na disciplina de Fundamentos Teóricos 
de Relações Públicas (FTRP) o blog Dossiê RP1. A disciplina, ministrada no 2º 
semestre de 2011 na habilitação de Relações Públicas da Ufam, tinha como um 
de seus objetivos compreender aspectos do surgimento e desenvolvimento da 
atividade profissional no contexto da sociedade moderna.

Posteriormente, o blog foi transformado em projeto de extensão univer-
sitária pela Ufam, por intermédio da Pró-reitoria de Extensão e Interiorização 
(PROEXTI). O Dossiê RP propõe-se a ser um espaço de referência na busca de 
informações e dados sobre a atividade na região. Para tanto, o blog apresenta 
documentos históricos, fotos, vídeos, monografias, projetos de extensão, entre-
vistas com professores e depoimentos de egressos. 

A maior conquista do Blog Dossiê RP, até o momento, foi o XIX Prêmio 
Expocom Norte2, que é uma mostra competitiva que premia trabalhos inovado-
res produzidos por alunos de graduação em Comunicação. O blog concorreu 
na Categoria Relações Públicas, modalidade comunicação interna e/ou externa 
(avulso) e foi avaliado por pesquisadores levando em conta: Inovação, Referen-
cial Teórico, Adequação e Aplicabilidade. 

Para Orihuela (2007) “os blogs revolucionaram a maneira de gerar con-
teúdo na rede, impulsionaram um novo tipo de comunidades com base no 
conhecimento e contribuem para a enorme tarefa de dar sentido e relevância 
à informação que se encontra disponível na rede” (p.16). Nesse sentido, as 
razões que nos levaram a utilizar a ferramenta blog referem-se ao desejo de 
compartilhar histórias e saberes sobre as Relações Públicas no Amazonas, con-

1  Cf. <www.dossierp.wordpess.com>
2  Faz parte da programação do Intercom Norte, que é um evento anual realizado por uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) da Região Norte com apoio da Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom).

tribuindo para criar uma comunidade virtual do Curso de Relações Públicas 
(professores, alunos e egressos). 

Este artigo relata o trabalho desenvolvido no projeto de extensão blog 
Dossiê RP e busca responder as seguintes indagações: Como foi o surgimento 
da ideia do blog? Quais foram os principais desafios? Como ocorreu o desenvol-
vimento das atividades? Como o blog está estruturado? Qual será o futuro do 
blog? Antes, porém, apresentamos uma discussão sobre as Relações Públicas e 
os Prosumers. São expostas ainda uma breve descrição do blog e a disposição 
de suas informações. Na parte final do artigo, tecemos algumas considerações 
fundamentais sobre a importância do Blog Dossiê RP na constituição da me-
mória. 

Relações Públicas e os Prosumers 

A Internet é, sem dúvida, a maior representante do estágio de evolução 
tecnológica alcançado pelo homem do século XXI. Castells (1999) afirma que 
a Internet é o mais revolucionário meio tecnológico da Era da Informação e 
a compara com o motor elétrico – propulsor da Revolução Industrial –, afir-
mando que ambos têm a mesma equivalência histórica, tecnológica e social 
(CASTELLS, 2003). 

Nesse quadro, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), em 
especial os blogs, tem proporcionado uma reconfiguração no ambiente orga-
nizacional. Por isso, uma representação do cenário atual no qual se encontram 
as Relações Públicas deve levar em conta dois fatores essenciais: a presença das 
organizações nos ambientes virtuais e a emergência de novos públicos na rede, 
os prosumers.

As organizações do século XXI passaram – e muitas ainda estão passan-
do – por mudanças profundas relacionadas com a globalização, abertura eco-
nômica, mudanças dos modelos de gestão, aumento abrupto da concorrência 
e avanços tecnológicos. Como indica Castells (1999), os avanços da Internet 
foram responsáveis, direta e indiretamente, pelo aceleramento de cada uma 
dessas mudanças. 

A expansão da internet comercial, por volta de 1995, por exemplo, “for-
çou” as organizações a disponibilizarem seus endereços eletrônicos na rede 
mundial de computadores a fim de estabelecer um relacionamento com seus 
públicos de interesse. Com isso, os elementos organizacionais primordiais (re-
cursos humanos e materiais) passaram a ser cada vez mais nômades e dispersos 
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(LÉVY, 1996). A pertinência da localização geográfica, assim, tornou-se cada vez 
mais decrescente. 

Com o advento da Web, atrelado ao aumento da disputa mercadológica, 
a presença nos ambientes virtuais tornou-se essencial, uma vez que “só o fato 
de estar ou não na internet já constitui uma mensagem para os públicos de uma 
organização. As características dessa presença acrescentarão também determi-
nadas peculiaridades a essa organização” (OROSA, 2006, p.175). 

Entende-se, portanto, que as organizações que não possuem sequer 
um endereço eletrônico transmitem claramente a mensagem que não querem 
relacionar-se com seus públicos. Afinal, estes são, hoje, cada vez mais diversifi-
cados e, principalmente, mais exigentes quanto à qualidade do relacionamento 
(virtual ou não), ou seja, cada segmento quer ter suas demandas atendidas e 
ser tratado com o máximo de atenção (FORTES, 2003). Esse fato ocasiona uma 
nova realidade para as Relações Públicas: 

 Atualmente, a comunicação mediada por computador reorga-
niza a tipologia dos públicos e sua relação com a empresa. Pre-
cisamos de denominações novas ou híbridas entre os públicos 
externos à instituição e os ditos públicos internos ou, ainda, 
que se criem novas tipologias e sejam (re) classificados os pú-
blicos ditos de interesse (BARICHELLO, 2009, p.346).

A classificação tradicional, como se vê, dos públicos (interno, externo 
e misto) torna-se ainda mais fragilizada mediante a virtualização das organiza-
ções, a complexidade do ciberespaço e a convergência dos públicos para este 
meio. Ganham destaque, dessa forma, os prosumers que são produtores de 
informações e ao mesmo tempo consumidores de conteúdo. 

De acordo com Islas (2007, p. 69), os prosumers “articulam novos am-
bientes comunicativos por meio de inevitáveis remediações sobre o conjunto 
de dispositivos que acompanham o desenvolvimento das comunicações digitais 
móveis3”. Com isso, estes se tornam potenciais líderes de opinião pública em 
segmentos específicos, podendo legitimar ou não as ações das organizações e, 
por conseguinte, contribuir na consolidação, redimensionar ou destruir um dos 
maiores patrimônios (ativos) das organizações contemporâneas, a imagem cor-
porativa. 

3  Tradução livre para: “Los prosumidores articulam nuevos ambientes acompanan el desar-
rollo de lãs comunicaciones digitales móviles”(ISLAS, 2007, p. 69)

Do ponto de vista organizacional os prosumers são fundamentais para 
continuidade dos negócios, todavia, a velocidade mutacional e implementa-
ção desregrada das TICs podem causar um efeito nocivo: a perda de foco e 
a diminuição na qualidade no relacionamento. As ações de Relações Públicas 
nos ambientes virtuais, assim, se revelam extremamente desafiadoras e neces-
sárias, independentemente se advindas de organizações empresariais ou não-
-governamentais. 

Apontamentos Sobre a Ferramenta Blog 

Até meados de 2000, a elaboração de sites estava restrita a um número 
reduzido de profissionais especializados que dominavam as ferramentas espe-
cíficas para tal. Assim, para a maioria dos internautas só havia a possibilidade 
de acessar os conteúdos das páginas na Internet. Essa fase é considerada como 
a Web 1.0. 

Com advento da Web 2.04, a situação se transforma, pois passa a existir 
a possibilidade de todos produzirem conteúdo personalizado e dispô-lo com 
facilidade para acesso público. Lista de fóruns, enciclopédias colaborativas e 
blogs são algumas das modalidades de sites encontrados na rede atualmente 
e que denotam a propriedade colaborativa da Web 2.0 e proporcionam uma 
“convergência de indivíduos em redes sociais, pelo uso de novos meios e pela 
junção ou conexão de idéias, textos e outros conteúdos informativos de opi-
nião” (VARELA, 2007, p.54).

Dentre os sites de Redes Sociais mais utilizados, destacam-se os blogs. O 
termo “blog” é uma adaptação de “weblog” e foi utilizado primeiramente, em 
1997, por Jorn Barger, e representa arquivo na web, ou seja, “web” + “log”. Os 
primeiros weblogs, assim, apenas listavam e divulgavam links interessantes na 
web. Em quase nada eram diferenciados de um site comum da web 1.0.  A mu-
dança fundamental ocorreu com o surgimento das ferramentas de publicação. 
Amaral, Recuero e Montardo (2009, p.28) destacam a importância desse sistema: 

 Esses sistemas proporcionaram uma maior facilidade na publi-
cação e manutenção dos sites, que não mais exigiam o conhe-
cimento da linguagem HTML e, por isso, passaram a ser rapi-
damente adotados e apropriados para os mais diversos usos. 

4  A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as formas 
de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços 
para a interação entre os participantes do processo. (PRIMO 2007, p. 1).
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Além disso, a posterior agregação da ferramenta de comentá-
rios aos blogs também foi fundamental para a popularização 
do sistema.

Com o advento desses recursos, tornou-se possível a rápida dissemina-
ção de informações por meio dos blogs. Zago (2008) e Orihuela (2007) expõe 
que a essência de um blog é a publicação de pequenas porções de conteúdo 
(posts), em ordem cronológica inversa (com as mais recentes em destaque). 
Cada atualização possui um endereço URL permanente, o que facilita sua cone-
xão a partir de sites externos. 

As atualizações podem ser arquivadas cronologicamente (por dias, me-
ses e anos) e tematicamente (por categorias) e é possível ainda ter um buscador 
interno para tornar sua localização mais fácil. Outra característica dos blogs é 
que os mesmos disponibilizam uma seleção de conexões (blogroll) que reúne 
os sites lidos ou pelo menos recomendados pelo autor e alguma referência pes-
soal (about) que, com o título e a descrição do blog, ajudam o leitor a situá-la. 

Por meio dessas características, os blogs tem sido utilizados para distin-
tos fins (cultural, jornalístico, político, entretenimento) e, com isso, contribuí-
do para diversificação da sociabilidade no ciberespaço. O Dossiê RP utiliza essa 
plataforma virtual por entender que o veículo facilita o compartilhamento dos 
resultados de buscas, pesquisas sobre o Curso de RP da Ufam e atividade de Re-
lações Públicas no Amazonas, tornando-se um canal de expressão da profissão, 
uma referência na busca de referências acadêmicas e registros da profissão na 
região. 

Blog Dossiê RP: Surgimento, Estratégias e Estrutura

Surgimento

O blog Dossiê RP surgiu na disciplina de Fundamentos Teóricos Rela-
ções Públicas (FTRP), ministrada na habilitação de Relações Públicas da Ufam. 
A disciplina tinha como um dos objetivos específicos de estudar a história das 
Relações Públicas. Existe na literatura de Relações Públicas uma vasta produção 
sobre o surgimento e evolução da área no âmbito mundial e brasileiro (MOU-
RA, 2009; KUNCH, 2008).

Contudo, quando se observa os aspectos históricos da profissão no Ama-
zonas tem-se uma lacuna, pois há uma carência de registros sistematizados que 
possibilitem a fácil recuperação de informações e o conhecimento. O que se sabe 

sobre o surgimento da área é transmitido por profissionais de gerações anteriores 
ou está descrito em algumas monografias defendidas no Curso de Relações Públi-
cas. Os registros, assim, estão dispersos e não conseguem caracterizar a importân-
cia da área para o desenvolvimento das organizações e da sociedade. 

Tomando com base o cenário acima descrito, “desafiamos” os alunos de 
FTRP a ajudar a contar a história do curso de Relações Públicas da Ufam, que 
estaria em 2012 completando 35 anos de existência. A ideia inicial era fazer ape-
nas um artigo científico sobre a história da profissão no âmbito local. Depois de 
algumas aulas, as discussões foram progredindo até surgir a ideia de também 
fazer um blog.

O blog Dossiê RP foi criado no dia 27 de setembro de 2011 e a escolha 
do nome “Dossiê RP” foi feita para denotar a intenção do blog, que é apresentar 
registros históricos (fotos, vídeos, áudios, documentos...) referentes à profissão 
de Relações Públicas no Amazonas. A ideia de dossiê, apesar de remeter as 
questões de documentos antigos, pastas e arquivos, é revigorada por se tratar 
de um espaço interativo, que é o blog. 

Estratégias e atividades

Dentre as atividades do blog, destacamos a realização de entrevistas es-
truturadas com pessoas que podem ser considerados personagens históricos 
das Relações Públicas no Amazonas. Cada entrevistado foi escolhido a partir da 
sua contribuição para o surgimento e evolução da área. Buscou-se, a partir das 
entrevistas, fazer do blog um repositório de informações históricas, que pode-
rão servir de referência para investigações futuras. 

Os voluntários do projeto realizaram ainda um levantamento bibliográ-
fico que possibilitou o reconhecimento das obras que tratam sobre a temática 
“História das Relações Públicas”. Livros, artigos, monografias, por exemplo, que 
possuem enfoque histórico sobre Comunicação Organizacional e Relações Pú-
blicas foram listados.

Além disso, foi realizada uma pesquisa documental, que contou com o 
auxílio dos entrevistados, e trouxe informações e dados interessantes, tais como 
o Projeto de Criação do Curso de Relações Públicas (1975), a ata de Criação da 
Associação Amazonense de Relações Públicas (1976) e outros documentos que 
certamente ajudam na formação da memória da área. Contamos com os regis-
tros pessoais dos entrevistados que puderam indicar a historicidade da área.
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Em seguida, foi detectada a necessidade de fazer um levantamento de 
registros diversos do curso: registros fotográficos, projetos de extensão e pes-
quisa e depoimentos de egressos do Curso de Relações Públicas5. Os voluntá-
rios do projeto, assim, digitalizaram 120 fotos relacionadas ao curso; foi feito 
um registro dos principais projetos de extensão e pesquisa desenvolvidos pelos 
professores do curso. Foram digitalizados também 174 resumos de trabalhos 
(monografias e projetos experimentais) defendidos entre 1985 e 2012.

Para garantir o alcance das estratégias do projeto, as reuniões do grupo 
de trabalho eram realizadas nas segundas-feiras no Departamento de Comu-
nicação Social (DECOM). As reuniões visavam tomar decisões e verificar o an-
damento das atividades. Destacam-se ainda algumas reuniões feitas no grupo 
secreto do Facebook.  O facebook foi utilizado para discutir as estratégias e 
atividades do blog; informar sobre as reuniões e apresentar os balanços das 
atividades.

Estrutura

A organização do conteúdo foi feita de forma a garantir a facilidade das 
buscas/pesquisas. O espaço conta com sete seções diferentes: Início (página 
principal), Entrevistas, Equipe, Acervo Fotográfico, Entrevistas, Monografias, 
Sobre o Dossiê RP. Cada uma das seções foi criada com intuito de facilitar a 
visita do leitor e tem a seguinte caracterização: 

Início (página principal): corresponde a página que fala das novida-
des do blog. A página principal introduz o internauta no Dossiê RP. É possível 
acompanhar as últimas atualizações do blog.  

Entrevistas: Estão disponibilizadas no blog entrevistas em diversos for-
matos (áudio, vídeo e textos). As entrevistas levam em conta os mais diversos 
aspectos sobre o Curso de Relações Públicas (Aspectos Históricos, Criação do 
Curso, Egressos e Professores). A organização das entrevistas está dividida em 
temas (séries) para facilitar a compreensão do visitante.  

5  Orientados pelo professor Danilo Egle, os alunos da disciplina Realidade Regional em Co-
municação realizaram uma pesquisa com egressos do curso de Relações Públicas da Ufam. 
Os resultados foram gravações de vários depoimentos que estão disponíveis no Blog Dossiê 
RP.

Fig. 01 Entrevistas 
Fonte: www.dossierp.wordpress.com

Acervo Fotográfico: Composto por links que redirecionam para os ál-
buns específicos. Até o momento o blog conta com 120 fotografias distribuídas 
em três álbuns: Mesa Redonda de Relações Públicas6 , Momentos Históricos do 
Curso e Professores de RP.

Fig. 02 Acervo Fotográfico  
Fonte: www.dossierp.wordpress.com

                         

Documentos Históricos: Nesta seção do Dossiê RP pode-se acessar 
alguns documentos históricos que fizeram parte da História do Curso de Rela-
ções Públicas da Ufam. Implementação do Curso, Criação da Associação Amazo-
nense de RP, Ata de mudança da Seccional da ABRP, Pesquisa para Implementa-
ção do Curso de RP, Estrutura Curricular do Curso de RP, Folder de Divulgação 
primeiro Seminário de RP no Amazonas.    

 

6  A Mesa-redonda de Relações Públicas é considerada o principal evento do curso de Relações 
Públicas da Ufam. Em 2011, foi realizada a 20º edição deste tradicional evento. O álbum é 
composto por fotos da organização do evento, palestrantes, público presente, material de 
divulgação (cartazes, folders, faixas...).
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Fig. 03 Documentos Históricos 
Fonte: www.dossierp.wordpress.com

Linha do Tempo (Cronologia): Destacam-se datas importantes para o 
Curso de Relações Públicas da Ufam. Além disso, destaca-se pontos sobre a área 
acadêmica e profissional no Amazonas. O dossiê RP dispõe de uma Linha do 
Tempo que tem sido constantemente atualizada com fatos históricos. Destaca-
-se que forma mais fácil de visualizar a evolução do Curso de Relações Públicas 
da Ufam.

Monografias: Apresentam-se os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) 
defendidos no Curso de Relações Públicas. A coleta de dados realizou-se através 
da lista de trabalhos que estão documentados e disponibilizados pela Hemero-
teca do Departamento de Comunicação Social. Foram digitalizados 174 resu-
mos, títulos e palavras-chave de trabalhos de conclusão. 

Equipe: Trata-se da apresentação dos colaboradores, voluntários e pro-
fessores envolvidos no gerenciamento e atualização do blog. 

Sobre o Dossiê RP: Expõe o objetivo, o motivo pelo qual o blog surgiu. 
Assim como as fases pelas quais o blog passou.  

Considerações 

Para Nassar (2007, p. 186), “em um mundo em que é rapidamente bana-
lizado pela massificação, pela utilização cotidiana, pelo excesso de exposição, 
uma diferenciação que nasce pela história de uma organização, é um atributo 
que poucos têm”. O blog Dossiê RP, assim, tornou-se uma excelente ferramen-
ta para preservação da memória institucional do Curso de Relações Públicas 
da Ufam, pois os ambientes virtuais proporcionados garantem a preservação 
histórica das ações. 

A relevância do veículo de comunicação Dossiê RP, está no fato da “me-
mória” ser uma forma de valorização da profissão no âmbito local e dos profis-
sionais que nela atuam. De acordo com Nassar (2007), esse resgate proporcio-
na uma “ressignificação do olhar”, constituindo-se em um novo caminho para 
o autoconhecimento das empresas, no caso em questão o Curso de Relações 
Públicas. 

O resgate histórico e contextual dos 35 anos do Curso de RP e da ati-
vidade de Relações Públicas no Amazonas pode ser considerado fundamental, 
pois o passado ocupa um lugar estratégico em relação ao presente e futuro 
(NASSAR, 2007), reforçando o sentimento de pertença dos públicos (professo-
res, pesquisadores, técnicos, alunos, egressos, profissionais) e beneficiando a 
sociedade, visto que a atividade tem um impacto social. 

O Dossiê RP tem um amplo alcance para a Comunidade Acadêmica, pois 
o mesmo estimula a reflexão sobre o processo de mudanças no qual o curso de 
Relações Públicas tem passado nos últimos anos. Nosso objetivo foi construir 
um espaço que pudesse ser um memorial capaz de resgatar e preservar a heran-
ça histórica do Curso de Relações Públicas no Amazonas, concebendo-o como 
um espaço para servir de conexão entre o processo histórico das Relações Pú-
blicas e a prospecção de informações.  
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Entrevista: Randolpho Bittencourt (re)conta o início do 
curso de Relações Públicas na Ufam

Danilo Egle Santos Barbosa,  
Inara Regina Batista da Costa e 

 Jonas da Silva Gomes Júnior

No dia 27 de março de 
2012 o pioneiro das Relações Pú-
blicas no Estado do Amazonas e 
um dos fundadores do curso de 
Comunicação Social - habilitação 
Relações Públicas da Universidade 
Federal do Amazonas, o advoga-
do, professor, especialista em Ad-
ministração Pública Randolpho 
de Souza Bittencourt, concedeu 
a seguinte entrevista:

Como foi o surgimento do curso de Relações Públicas na Ufam?

RSB: Permitam-me um preâmbulo para falar sobre os antecedentes que condi-
cionaram o interesse da Universidade pelo curso. O primeiro curso de Relações 
Públicas oferecido aqui em Manaus foi dado em função de um convênio entre 
o Governo do Estado do Amazonas e o Instituto Brasileiro de Administração 
de Empresas, trata-se de um instituto que existia naquela época, em São Paulo. 
O objetivo era preparar pessoas para esse trabalho, pois o governo pretendia 
na reforma administrativa criar um sistema de Relações Públicas para o gover-
no, em todas as secretarias e autarquias do Estado. Com a ideia de criar esse 
conjunto sistêmico de assessorias é que foi celebrado o referido convênio para 
que fosse dado o primeiro curso aqui. A partir dele, surgiu a primeira ideia do 
curso de Relações Públicas no governo do Estado. É interessante notar que na-
quele tempo havia um cuidado pelo governo militar da utilização de Relações 
Públicas. Eles sabiam que deveriam tentar algum trabalho perante a opinião 
pública brasileira já que era um governo ditatorial. Havia o interesse de ins-
trumentalizar o Governo Federal e partir, então, para o Governo do Estado 

Crédito: Danilo Egle

http://www6.ufrgs.br/limc/PDFs/web2.pdf
http://www6.ufrgs.br/limc/PDFs/web2.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/zago-gabriela-dos-blogs-aos-microblogs.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/zago-gabriela-dos-blogs-aos-microblogs.pdf


5150

MeMória do Curso de relações PúbliCas da uFaM: 35 anos de TrajeTóriainara regina baTisTa da CosTa e jonas da silva goMes júnior (org.)

dessa atividade de Relações Públicas. É claro que com uma intencionalidade 
voltada para a ideologia que eles tinham no sentido de comunicação com a 
opinião pública, a coletividade, etc. Isso começou a vir para Manaus, como 
também deve ter havido em outros Estados. Eu peço permissão para fazer um 
parêntese. Ainda hoje há certo descaso com essa posição acadêmica no Ama-
zonas, sobretudo em Manaus, mas nós temos pontos focais que desmentem 
isso. Por exemplo, ainda no governo militar essa questão de Relações Públicas, 
começou praticamente aqui em Manaus dentro da região Norte. Por outro lado, 
quando a Constituição Federal de 1988 criou o artigo nº39 determinando que 
o Distrito Federal e outros Estados tivessem escolas de formação de gestores 
públicos, aqui na cidade, desde 1965 nós já tínhamos a ESPEA que foi extinta 
quando se criou a Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Então, percebe-
-se que tais fatos caem no esquecimento, pois, não há uma memória histórica 
devidamente trabalhada. Na grade curricular do curso de Administração nós 
inserimos a matéria Relações Públicas. Nessa época eu lecionei duas disciplinas 
que era “Teoria e técnica de RP” e a outra “Teoria da Opinião Pública”. Naquele 
tempo, em termos de panorama nacional, a maior ênfase de Relações Públicas 
acontecia nos cursos de Administração, acreditava-se que deveriam fazer parte 
da formação do administrador pelo fato de que este profissional iria utilizá-la 
em empresas e repartições. Eu preparei um trabalho que foi apresentado no 
congresso interamericano onde eu esboçava essa ideia da inserção de RP no 
curso de Administração. Posteriormente, ele vai para a área de Comunicação. 
Assim, aparece essa questão de Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, etc. A meu ver, esse foi o preâmbulo histórico de toda a ideia que 
se teve de Relações Públicas aqui no Estado. 

Como ocorreu essa passagem de uma disciplina de Administração 
para o curso de Comunicação? Da unidade FES para a unidade 
ICHL?

RSB:  Foi criado o curso de Comunicação Social como bacharelado dentro do 
Ministério da Educação no Governo Federal. Tratava-se de um curso geral, am-
bivalente, posteriormente, o Ministro da Educação enviou para todas as Uni-
versidades para que o curso fosse reorganizado em duas vertentes. O reitor 
criou uma vertente para fazer essa bifurcação do curso de Comunicação social 
que era amplo, sendo a equipe constituída por pessoas de apoio e de dois 

professores da Ufam. Fui designado pelo reitor na parte de Relações Públicas 
e o prof. Walmir Albuquerque Barbosa ficou responsável pela organização do 
curso de Jornalismo. Juntamente com o Walmir, eu fiz uma pesquisa de opinião 
a respeito da possibilidade da criação desses cursos. Nela ficou condicionada a 
ideia da possibilidade de se criar o bacharelado de Relações Públicas separada-
mente do bacharelado de Jornalismo. Nessa altura, acontecia a vinculação de 
RP no curso de Administração, até por que o curso de Comunicação acontecia 
no sentido ambivalente pertencendo ao Instituto de Ciências Humanas e Letras 
- ICHL, ao passo que o curso de Relações Públicas se encontrava vinculado a 
FES, a antiga Faculdade de Ciências Econômicas. Com isso, as Relações Públicas 
ficaram restritas apenas a uma matéria do curso de Administração. Atualmente, 
eu creio que a referida disciplina já tenha sido extinta da estrutura curricular. 
Sendo assim, tudo foi transferido para o ICHL e nesse momento foram criadas 
duas formações de bacharelado (duas habilitações) dentro do curso de Comu-
nicação Social.

Qual foi a maior dificuldade encontrada?

RSB: A maior dificuldade que nós tivemos foi a de impor a necessidade e a 
condição acadêmica de um curso de bacharel em Relações Públicas. Pois existia 
toda a idiossincrasia de que é um moço de recados ou uma espécie de se-
cretário particular, etc. No curso de Administração, eu era originário de lá, eu 
tinha mais força como professor antigo e fundador do curso etc. No curso de 
Administração eu tinha condições para mostrar que RP é importantíssimo, in-
clusive para o governo socialista, e  também tem a sua importância em termos 
institucionais na sociedade civil para instituições como os partidos políticos, 
por exemplo. Sempre defendi isso! Ao passo que no curso de Comunicação 
encontrei dificuldades, pois os alunos eram de classe média alta da cidade de 
Manaus e não possuíam uma noção correta da coisa. Mas, graças a Deus, essas 
duas disciplinas me capacitaram a defender a aplicação de Relações Públicas. 
Foi uma fase difícil. Uma fase em que prevaleceu o conceito pessoal que se 
tinha do que o conceito que se lecionava. Eu acho que até hoje vocês devem ter 
certa dificuldade, primeiro com a questão do sistema capitalista, pois, interessa 
muito mais propaganda e marketing. Sempre houve uma tentativa do marke-
ting “engolir” Relações Públicas. Não houve nenhuma resistência do ponto de 
vista da estrutura superior da Universidade.
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E os primeiros docentes do curso de Relações Públicas?

RSB: Tínhamos o padre Argentinho Sesco quem lecionou a disciplina Ética 
aplicada, Jorge Karam da área de Pedagogia, Rui Alencar também foi docen-
te. Professores de Jornalismo também ministravam aulas em Relações Públicas, 
claro que na parte que lhes competiam, não havia essa separação acadêmica. 
Naquele tempo existia um ciclo básico que depois bifurcava nas habilitações de 
Relações Públicas e de Jornalismo, de forma que havia essa condição de muitos 
professores darem aulas nos dois cursos. 

Quanto tempo você trabalhou no Departamento de Comunicação?

RSB: Eu não fazia parte do Decom, era emprestado. Eu fazia parte do Departa-
mento de Administração (FES), e era requisitado para ministrar algumas disci-
plinas, pois havia trabalhado na época da implementação do curso. Mentalmen-
te eu não tenho precisão de datas, porém, posso dizer que foi quando o Decom 
começou a ter os seus próprios professores através de concursos públicos. Em 
muitas seleções eu participei como membro da banca. Então houve a substitui-
ção natural, ou seja, eu não precisava mais dar aulas, pois já havia professores 
com competência para ministrá-las. Nessa época era tudo transitório, a Univer-
sidade estava se formando.

Quais foram os desafios enfrentados para a implementação da habilitação de 
Relações Públicas?

RSB: Em relação aos desafios, que eram muitos, se pensava que Relações Públi-
cas serviam para oferecer cafezinho, abrir portas dos carros oficiais, etc. Então, 
foram barreiras que nós tivemos que trabalhar. Na Universidade também houve 
uma situação de desafio e de dificuldades, porque no Brasil desde a antiga 
República, as coisas são feitas de cima para baixo, esse é o nosso problema 
de formação de opinião pública, etc. No caso do Ministério da Educação e da 
formação bifurcada do curso de Comunicação Social aconteceu a mesma coisa. 
Assessorado por sua equipe, o Ministro da Educação decidiu não manter aque-
la amplitude do curso de Comunicação e definiu especializações profissionais 
dentro do mesmo curso. Isso que foi feito na Ufam também gerou problemas, 
através de uma determinação do ministro e de uma portaria do reitor da época. 
Por uma configuração básica a profissão de Jornalismo é muito mais antiga do 
que a profissão de Relações Públicas, sendo assim, havia condições internas de 
um ser mais proeminente que outro. Uma conjectura era de que Relações Públi-

cas deveria ficar no curso de Administração, porém, isso já estava disciplinado 
através de decisão ministerial e do Conselho Federal de Educação. Houve uma 
luta por parte dos professores, pois se tratava da época áurea da Universidade 
do Amazonas (UA), pois não existia a questão de professor ser 40h ou regime 
de dedicação exclusiva. Naquele tempo em que eu ministrava duas disciplinas 
no curso de Relações Públicas, eu também assessorava o reitor para a área de 
docentes e discentes, dava aulas de Teoria da Administração e Planejamento 
Governamental no curso de Administração e Direito Administrativo no curso 
de Direito.

Para encerrar, gostaríamos de saber qual a sua opinião quanto às perspecti-
vas das Relações Públicas no Amazonas.

RSB: As experiências anteriores devem ter frutificado de alguma forma. Como 
observador externo, posso falar que nas vezes em que fui convidado a participar 
das Mesas Redondas de Relações Públicas da Universidade – a última vez foi em 
2009 – observei que as pessoas não tinham uma contribuição local para o traba-
lho de Relações Públicas. Notava que eles estavam um tanto indecisos, muitos 
conversavam comigo sobre essa indecisão que tinham. O trabalho de vocês é 
pioneiro e desafiador, pois é necessário mostrar a importância das Relações 
Públicas no sentido de trabalhar com os diversos públicos que compõem não só 
as organizações como também a própria sociedade civil e a parte institucional 
do serviço público. Eu também diria sobre a importância política desse traba-
lho. Ano passado quando ministrei aulas de Comunicação e Marketing em uma 
faculdade local, a matéria estava voltada para as Igrejas e a classe era composta 
por alunos que seriam futuros pastores. A comunicação que eu repassava era 
Relações Públicas, os alunos ficavam assombrados quando eu citava a dicotomia 
da segmentação do trabalho com o público. Como professor, eu afirmava que 
eles deveriam aprender a necessidade de segmentação do público. Em minha 
opinião vocês têm um grande desafio, o primeiro deles seria o de institucio-
nalizar esse público. O público de Jornalismo já está sedimentado por ser um 
curso mais antigo. O curso de Relações Públicas deve ganhar espaço dentro da 
Universidade, o primeiro passo seria trabalhar a base, ou seja, o alunado.
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O Aluno como partícipe do processo de construção da 
pesquisa na área de Relações Públicas

Célia Maria da Silva Carvalho

O conhecimento decorre de uma base bem estruturada, escorada no 
ensino de qualidade, na produção científica e em ações extensionistas. Esses 
três pilares distinguem uma universidade de qualquer outro tipo de instituição 
de ensino superior em nosso país. Não se pode prescindir dessas modalida-
des, consolidadas em ações e em atividades que beneficiam a população de 
uma localidade, principalmente, quando se refere a uma instituição pública 
de ensino superior que baliza sua reputação e sua aceitação condicionadas a 
uma prestação de serviços à sociedade. Para isso, deverá ter em seu quadro 
funcional professores comprometidos com a educação e com a produção do 
conhecimento científico e cientes de que as suas atuações, no espaço universi-
tário, determinarão o tipo de formação dos discentes vinculados à Instituição.

Dentre essas três modalidades, inerentes a uma universidade, a pesquisa 
desponta como um dos alicerces necessários para a complementação do ensi-
namento que o aluno adquire durante a sua vida acadêmica. Fazer pesquisa 
é descobrir um universo de possibilidades, anteriormente desconhecido pela 
grande maioria dos estudantes secundaristas, mas, que se torna mais real e 
possível quando o pretendente a uma vaga no curso desejado ingressa em uma 
universidade e  recebe a complementação devida para a formação plena de sua 
condição de ser científico.

O iniciar precoce no mundo da pesquisa científica permite e possibilita 
ao aluno um descobrir novo e um olhar diferenciado para o mundo que o cer-
ca, como bem estampa o título do livro do cientista Albert Einstein “Como vejo 
o mundo”. O aluno precisa mergulhar nessa nova dimensão com os olhos aber-
tos, despido de preconceitos e costumes que muitas vezes dificultam o enten-
dimento do assunto pesquisado. “O campo científico é, portanto, o lugar onde 
se expressam os condicionamentos extrínsecos – os sociais – e intrínsecos – os 
estereótipos epistemológicos – do trabalho científico” (BACCEGA, 1998, p. 95).

Descobrir, confrontar, refutar são palavras de ordem que imperam no 
mundo da pesquisa científica e que devem fazer parte da vida universitária. O 

aluno que frequenta uma universidade tem a oportunidade de se engajar em 
grupos de pesquisas e de ingressar em cursos de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu, vivenciando no cotidiano acadêmico todo o arsenal científico pre-
paratório para a formação de futuros pesquisadores. O processo de desenvol-
vimento da pesquisa requer uma dedicação extrema, necessária para a consoli-
dação de um resultado consubstanciado de seu trabalho, tornando-o, portanto, 
pronto para ser divulgado. A socialização do conhecimento científico pode ser 
feita de várias formas, como por meio da publicação de artigos científicos, re-
sumos e comunicações orais/painéis em diversos tipos de eventos científicos 
promovidos por instituições de ensino e de pesquisa.

Na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por exemplo, o aluno 
iniciante pode participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica-PIBIC sob a orientação de um professor. Esse programa visa prepará-
-lo para ser um futuro pesquisador, além de poder cursar a pós-graduação em 
níveis de mestrado e doutorado.

Os alunos do curso de Relações de Públicas, ao longo desses 35 anos, 
vêm atuando de forma representativa como bolsistas de iniciação científica, 
contribuindo, dessa forma, para a consolidação da pesquisa na área. São tra-
balhados direcionados à prática das Relações Públicas e suas diversas interfa-
ces no universo acadêmico e organizacional. Essa participação condiciona-os 
como alunos-pesquisadores a desvendarem as nuances do saber científico e a 
compreenderem os mecanismos que circundam e formam o arcabouço teórico-
-prático da referida área. 

A Pesquisa na área de Relações Públicas

Ancorada nas Ciências Sociais, a pesquisa em Comunicação, segundo 
Maria Immacolata Vassalo Lopes, utiliza-se de três modelos básicos: o funcio-
nalismo, o marxismo e o weberianismo, com um tratamento diferenciado para 
cada um deles (BUENO, 2003). Desde a década de 1950, os pesquisadores da 
área vêm buscando fortalecer os mecanismos necessários para se conhecer os 
fenômenos e os processos comunicacionais, e isso se deve à criação de vários 
programas de pós-graduação nas universidades públicas e particulares.

A produção científica na área de Relações Públicas, em especial no Bra-
sil, deu um salto quantitativo e qualitativo ao longo dos últimos trinta anos. 
Antes, as publicações encontradas, livros, artigos, revistas, dentre outros, eram 
basicamente uma reprodução da literatura norte-americana e europeia sobre a 



5958

MeMória do Curso de relações PúbliCas da uFaM: 35 anos de TrajeTóriainara regina baTisTa da CosTa e jonas da silva goMes júnior (org.)

referida área. Em se tratando de pesquisa, contudo, pode-se notar uma expan-
são vertiginosa do conhecimento científico na área de RP com o aumento do 
número de universidades que oferecem  a graduação e a pós-graduação, além 
do crescimento dos grupos de pesquisa.

Situado na área das Ciências Sociais Aplicadas, o curso de Relações Pú-
blicas, assim como todas outras áreas do conhecimento figuradas nas Ciências 
Humanas, difere sua prática de pesquisa das ciências físicas e biológicas. Mui-
tos afirmam que somente nas chamadas ciências da natureza seja possível ter 
uma objetividade e uma imparcialidade que não se pode encontrar nas ciências 
humanas devido o pesquisador ser também o agente do processo histórico e 
da realidade pesquisada. Entretanto, não se pode negar a importância desse 
campo da ciência que estuda os mecanismos histórico-sociais da sociedade.

 Ninguém hoje ousa negar que toda ciência é comprometida. 
Ela veicula interesses e visões de mundo historicamente cons-
truídas, embora suas contribuições e seus efeitos teóricos e 
técnicos ultrapassem as intenções  de seu desenvolvimento. 
No entanto, as ciências físicas e biológicas participam de forma 
diferente do comprometimento social, pela natureza mesma 
do objeto que coloca ao investigador. Na investigação social, 
a relação entre o pesquisador e seu campo de estudo se es-
tabelecem definitivamente. A visão de mundo de ambos está 
implicada em todo o processo de conhecimento, desde a con-
cepção do objeto, aos resultados do trabalho e a sua aplicação 
(MINAYO, 1994, 14-15).

Em um levantamento, coordenado pela professora Margarida Kunsch, é 
traçado um panorama da produção científica na área de Relações Públicas em 
que foram catalogados livros, dissertações, teses, livre docência, artigos. Nele, 
ela reafirma o papel preponderante da academia na produção do conhecimen-
to científico e de sua importância para a sociedade.

 Produção científica é a forma pela qual a universidade ou insti-
tuição de pesquisa se faz presente no saber-fazer-poder ciência; 
é a base para o desenvolvimento e a superação de dependência 
entre países e entre regiões de um mesmo país; é o veículo 
para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de um 
país; é a forma de se fazer presente não só hoje, mas também 

amanhã. [...] Este rol pode ir longe, mas, seja qual for o ângulo 
que se tome por referência, é inegável o papel da ciência na 
vida das pessoas, das instituições e dos países. Pode-se afirmar 
que alguma produção científica está ligada à maioria, quase 
totalidade das coisas, dos eventos, dos lugares com que as pes-
soas se envolvem no cotidiano (apud MOURA, 1997, p. 9).

No campo das Relações Públicas, a pesquisa científica concentra-se predomi-
nantemente na comunicação organizacional e suas variantes, com inúmeros grupos 
de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq, que atuam como disseminadores da prática das Relações Públi-
cas, pesquisando e publicizando o que está sendo discutido e descoberto.

O grupo de pesquisa do curso de Relações Públicas, intitulado “Comu-
nicação Social: Estudos Interdisciplinares” tem como objetivo principal reali-
zar estudos interdisciplinares sobre a comunicação em interface com outros 
campos do saber  e atua nas seguintes linhas de pesquisa: Comunicação em 
Ambientes Virtuais, Estudos Interdisciplinares da Comunicação e Processos Co-
municacionais nas Organizações. A sua criação expressa bem o compromisso 
que os professores têm em contribuir para aumentar a produção científica de 
qualidade no país. Além disso, é por meio do grupo  que o aluno é inserido no 
campo científico, tornando-se partícipe do processo de construção da pesquisa 
na área de Relações Públicas.

O Pibic da Ufam 

Em termos gerais, o PIBIC tem por objetivo, em primeira instância, a 
preparação do aluno para os programas de pós-graduação, em níveis de mes-
trado e doutorado, fornecendo as bases iniciais para a carreira de pesquisador. 
Ao aluno-bolsista é concedida uma bolsa, financiada pelo CNPq, desde 1988, 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – Fapeam, a partir 
de 2003, e pela própria Ufam, em meados de 2010. Caso o aluno não seja con-
templado com uma bolsa, ele poderá desenvolver seu projeto como voluntário.

 O Programa de Iniciação Científica tem um papel fundamental 
na formação científica dos alunos de graduação da Universida-
de Federal do Amazonas. A Ufam aderiu ao programa desde 
a década de 1980, oportunizando a seus estudantes uma ex-
periência direta com a comunidade científica e despertando a 
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vocação para ciência. A pesquisa estimula o aluno a ser criativo, 
buscar diferentes fontes de informação e a interagir com outros 
grupos de pesquisadores em busca de respostas para suas inda-
gações. Esta experiência destaca o aluno de Iniciação Científica 
dentro da comunidade acadêmica.

 A crescente qualificação do corpo docente em nível de douto-
rado levou a se exigir esse nível acadêmico para orientação de 
alunos do PIBIC. Por algum tempo essa era a principal ativi-
dade de orientação científica dos professores com o título de 
doutor, uma vez que havia poucos programas de pós-gradua-
ção em nossa universidade. Era comum a banca examinadora 
dos trabalhos de Iniciação Científica afirmar, nos momentos 
de apresentação dos projetos, que determinado trabalho pos-
suía qualidade excelente, “que estava em nível de dissertação 
de mestrado”. Isso já revelava a necessidade de a universidade 
investir na criação de programas de pós-graduação em nível 
de mestrado e doutorado, para atender aos docentes doutores 
que buscavam por mais espaço para a pesquisa científica na 
instituição (<http:\\portal.ufam.edu.br\propesp>Acesso em: 
10.7.2012).

Pode-se destacar, também, que o programa tem a intenção de qualificar e de 
formar profissionais para o desenvolvimento e o fortalecimento da produção cientí-
fica na região Amazônica. Eles são estimulados a realizar trabalhos de pesquisa que 
tragam benefícios para a população do Amazonas, sempre tendo uma visão crítica e 
reflexiva sobre os meandros que formam essa região e suas problemáticas.

O programa se expandiu para as unidades acadêmicas do interior do es-
tado do Amazonas, a partir de 2007 em Benjamin Constant, Coari e Humaitá, e 
em 2008 para Parintins e Itacoatiara. Aos projetos desenvolvidos nos institutos 
do interior, Instituto de Natureza e Cultura Campus do Polo Alto Solimões - 
Benjamin Constant, Instituto de Saúde e Biotecnologia Campus do Polo Médio 
Solimões – Coari, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente Campus do 
Polo Vale do Rio Madeira – Humaitá, Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia Campus Universitário “Dorval Varela Moura” – Parintins, Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia Campus Universitário “Moisés Benarrós Israel” – 
Itacoatiara, são destinados recursos financeiros, no valor atual de R$ 1.500,00 
para cada projeto, para que os orientadores e bolsistas possam realizar seu tra-
balho de pesquisa a contento e trazer resultados substanciais para a academia.

Sobre o Comitê de Ética 

Qualquer pesquisa desenvolvida no âmbito da Ufam, que envolve seres 
humanos e/ou animais, deverá obrigatoriamente ser submetida ao Comitê de 
Ética da Instituição. O objetivo é dar um respaldo legal ao que está sendo pes-
quisado, evitando que o pesquisador e a Instituição fiquem sujeitos a qualquer 
processo judicial advindo da forma como foi executada a pesquisa.

Sobre a Premiação

O bolsista que melhor se destacar em sua área do conhecimento rece-
berá menção honrosa e ao bolsista que apresentou a melhor pesquisa, avaliada 
pelo comitê, receberá um incentivo a mais por sua preciosa contribuição para a 
área da pesquisa. A ele será destinado o Prêmio Prof. Abraham Moysés Cohen. 
Serão premiados os melhores bolsistas da capital e dos campi do interior, que 
receberão passagens aéreas para participarem em eventos científicos no país. 
A divulgação do resultado final ocorre ao término do CONIC, em cerimônia 
organizada especialmente para esse momento.

Relações Públicas no Pibic

Professores e alunos do curso de Relações Públicas da Ufam vêm bus-
cando, ao longo dos anos, consolidar e afirmar de forma propositiva a área 
da pesquisa. O pesquisar se dá em experiências investigativas concretas, em 
olhares diferenciados e em uma diversidade de temas pertinentes à área de RP, 
com a intenção de compreender as diferentes vertentes relacionadas à área. “A 
pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e 
a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos” 
(GIL, 2002, p. 17).  Inserir o aluno no ramo da pesquisa torna-se fundamental 
para a sua formação, isto porque a compreensão do mundo que nos cerca ad-
vém de conhecimento aprofundado sobre a realidade e isso só poderá ser feito 
por meio de trabalhos planejados e orientados com foco em determinado tema, 
cabendo ao professor a responsabilidade de conduzir o orientando a uma to-
mada de decisão frente à realidade posta, tornando-o alheio a qualquer tipo de 
postura individualista que possa comprometer o resultado do objeto que está 
sendo pesquisado.

Indagações, dúvidas e conjecturas são substituídas ao longo do proces-
so de pesquisa por reflexões e resultados que o aluno obteve durante sua jor-
nada como pesquisador. São experiências que contribuirão decisivamente para 
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a formação do graduando e marcarão indubitavelmente a sua vida no âmbito 
do conhecimento.

Cientes da importância da participação do aluno no Programa Institu-
cional de Bolsas de Iniciação Científica, os professores de Relações Públicas têm 
procurado desenvolver projetos de pesquisa com a intenção básica de iniciá-
-lo no ramo da pesquisa científica.  Para o professor orientador é gratificante 
verificar a concretude e o resultado final do investimento feito em um aluno 
que participa do PIBIC, isto porque tempo, dedicação e conhecimento foram 
alocados para que ele pudesse atender de forma satisfatória ao rigor científico 
requerido nesse tipo de programa. 

Quando se trata do tempo que o professor-orientador tem que disponi-
bilizar para o seu orientando, tem-se a plena convicção de que ele o fará pen-
sando única e exclusivamente no resultado final da pesquisa empreendida pelo 
aluno, isto porque almeja que seu orientando seja consagrado pela qualidade 
da pesquisa executada. Em relação à dedicação, conduzirá o aluno a seguir uma 
rotina que incluirá leituras reflexivas, escolha de metodologias, elaboração de 
roteiros de pesquisas, objetivando levá-lo a incluir a pesquisa em sua vivência 
acadêmica. Com referência ao conhecimento, o orientador irá preparar o bol-
sista, sob a sua tutela, a enxergar o mundo a partir de leituras que formarão o 
seu referencial teórico-prático.

No curso de Relações Públicas, os professores têm a preocupação de 
incluir uma rotina de pesquisa no cotidiano do aluno, na qual a prática inves-
tigativa referencia uma conduta que o induza à reflexão sobre o mundo que o 
circunda, posicionando-o como partícipe desse processo. O incentivo por parte 
dos professores para que o aluno participe do programa de iniciação científica 
recai sobre o tipo de formação que o curso tem em relação ao seu alunado. No 
projeto pedagógico do curso de Relações Públicas a pesquisa está contemplada 
como um dos itens necessários para a formação plena do discente. 

Durante o processo de desenvolvimento da pesquisa é patente o ner-
vosismo e a insegurança do aluno diante desse novo cenário que se apresenta, 
isto porque o compromisso assumido como bolsista de iniciação científica deve 
ser honrado até o final de sua jornada como aluno-pesquisador. A literatura 
específica no assunto estudado, passando pela pesquisa de campo até as apre-
sentações orais e a entrega final do trabalhado, demonstra que o discente tem 
um longo caminho a trilhar. Durante o período de um ano, ele está totalmente 
envolvido em um processo de construção e desconstrução da realidade, confir-
mando ou refutando o objeto pesquisado.

 Trata-se de um momento pleno e único, em que o aluno dedica parte 
de sua vida acadêmica à área da pesquisa, em experiências investigativas con-
cretas, a partir de metodologias consoantes com as normas exigidas e estabe-
lecidas pela Universidade. Ele passa a fazer parte de um rol de pesquisadores 
iniciantes com plena ciência de sua importância e de sua contribuição para o 
campo da pesquisa acadêmica, com foco na área de Relações Públicas.

E essa preocupação de sempre discutir nos projetos submetidos ao PIBIC as-
suntos próprios da área de Relações Públicas é latente no curso de RP. Os professo-
res têm orientado seus alunos a buscarem mecanismos de reflexão sobre os proces-
sos comunicacionais e suas interfaces, evidenciando a necessidade de se estabelecer 
uma dinâmica de arranjos informacionais pertinentes à área da comunicação que se 
configura e se reconfigura diante das conjunturas postas e impostas pela sociedade. 
Podemos citar alguns projetos que foram apresentados no Congresso de Iniciação 
Científica que trazem em seu bojo a discussão sobre a área de Relações Públicas, tais 
como “Rapazes e moças, boa aparência, 2º. Grau completo [...]. Contrata-se para 
trabalhar como Relações Públicas [...]” – um estudo sobre os anúncios de recruta-
mento de profissionais de Relações Públicas, do bolsista André Vicente Pereira Alves 
(projeto concluído), “Tititi, disse-me-disse e bafafá – a presença das empresas nas 
colunas de variedades dos jornais de Manaus”, do bolsista Gabriel Wagner de França 
Mar (projeto concluído) e “A responsabilidade social das indústrias de Manaus”, da 
bolsista Ana Flávia de Souza (projeto concluído).

Depoimento do bolsista de iniciação científica

Necessária para a formação completa do discente, a pesquisa contribui 
imensamente para a formação acadêmica e profissional do alunado. E o PIBIC 
constitui-se em um dos primeiros espaços disponíveis ao aluno para o desen-
volvimento de trabalhos de pesquisa e de sua inserção no campo da ciência. 
Leia os depoimentos de dois bolsitas:

Depoimento de Gabriel Wagner de França Mar

Participei do Programa de Iniciação Científica no período de agosto de 
2010 a julho de 2011. Foi uma experiência longa e muito nova pra mim, que 
não tinha desenvolvido nenhum trabalho científico anteriormente. No início, 
achei que seria um trabalho comum de pesquisa, como os que eu já tinha feito 
ao longo do curso, mas não demorou muito para que eu percebesse que as 
exigências seriam mais intensas.
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Logo no primeiro mês, eu precisei buscar as referências em autores e 
livros que fossem ligados, direta ou indiretamente, com o meu tema. Desde 
então, já percebi que teria alguns problemas. Não existia muita literatura que 
discutisse os assuntos que eu pretendia e precisava abordar em meu trabalho. 
Eu encontrei alguns autores que discutiam sobre fragmentos do meu tema e, 
assim, comecei a montar uma comparação de ideias, tentando desenvolver 
um panorama de pensamentos que sustentasse os meus próprios argumentos.

Ainda assim, precisei buscar fontes alternativas, em artigos publicados na 
Internet, em revistas, monografias, dissertações, teses, outros trabalhos de inicia-
ção e afins. Muitas vezes, investiguei assuntos muito distantes da minha realidade 
de pesquisa, apenas para compreender um ponto de vista específico, para, então, 
adaptá-lo a minha compreensão e melhorar a minha abordagem científica. 

Dessa forma, consegui compilar uma base teórica firme para minha 
exploração prática, que se tratou de uma investigação detalhada em todas 
as colunas sociais publicadas nos dois jornais de maior circulação da cidade 
ao longo de um ano. Essa parte da pesquisa foi a mais exaustiva por se tratar 
de um trabalho minucioso e subjetivo. O objetivo era encontrar menções a 
empresas dentro dos comentários dos colunistas.

Depois de algum tempo nesse exercício, eu notei que seria necessário 
definir tipologias para as referências que estava encontrando, para esclarecer, 
aos que entrassem em contato com o trabalho, o ponto de vista dos colunistas 
e os efeitos que os comentários poderiam refletir nas empresas. A essa altura, 
foi necessário reunir todos os conhecimentos que eu tinha ganhado ao longo 
da pesquisa teórica e assumir autonomia sobre o objeto de pesquisa. Eu mes-
mo defini os parâmetros e as características das cinco principais categorias 
de meu trabalho, com a autorização e aprovação de minha orientadora.

Cerca de seis meses exclusivos ao trabalho de investigação prática 
foram necessários para concluir a exploração das publicações, e, então, foi 
o momento de transformar esse trabalho em uma versão mais compacta e 
esclarecida para qualquer um que lesse a versão escrita. Para facilitar o en-
tendimento imediato, desenvolvi uma série de gráficos que explicitavam visu-
almente os aspectos mais relevantes de meu trabalho. O papel do orientador 
foi fundamental para a construção de impressões e convicções sobre o meu 
objeto de pesquisa.

Em geral, a experiência de realizar um projeto de iniciação cientifi-
ca é estimulante e engrandecedora. Durante todo o tempo eu precisei tomar 

diversas decisões inusitadas para mim como graduando. Isso serviu para de-
senvolver meu senso crítico e de análise diante de um objeto de pesquisa, e 
também me garantiu uma qualidade mais apurada de leitura e interpretação 
de dados. Participar desse projeto foi uma experiência única, que contribuiu 
muito para minha capacidade de percepção como pesquisador e profissional.

Depoimento de André Vicente Pereira Alves

Ainda no quinto período do curso de Relações Públicas, tive o primeiro 
contato com a pesquisa científica e posso afirmar que ser bolsista do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, foi um dos pontos altos 
de minha vida acadêmica na Ufam. A disciplina para concluir o projeto e o 
conhecimento adquirido por conta dos livros lidos foram fundamentais para 
o desenvolvimento de minha monografia. A minha orientadora tornou-se peça 
essencial nesse processo, visto que as determinações sobre os procedimentos 
alusivos à minha pesquisa eram estabelecidas com base nos ensinamentos, nas 
discussões e nas reflexões feitas em conjunto com a minha preceptora. 

Quando iniciei a pesquisa, não tinha a percepção da importância do 
PIBIC para a sequência dos estudos depois da graduação. Muito menos para o 
mercado de trabalho. Em princípio, me interessei em participar do programa 
por ser uma experiência nova e por achar o tema da pesquisa interessante. 
A pesquisa consistia em fazer um resgate histórico das Relações Públicas no 
Amazonas nos últimos 20 anos (1990 – 2010) por meio dos classificados de 
jornais impressos e analisar os anúncios encontrados segundo as leis que re-
gem a profissão. Eram mais de 7.000 exemplares de jornal.

Tendo apenas um ano para ler todos estes jornais e produzir referencial 
teórico – além das aulas – de certa forma, o PIBIC me ensinou a administrar 
melhor meu tempo e, principalmente, a ter disciplina nos estudos. Para or-
ganizar o referencial teórico, comecei a busca por autores que abordassem o 
tema, bem como a pesquisa por monografias, artigos científicos que tratassem 
de assuntos correlatos. Tudo isso era novo e ao mesmo tempo estimulante. Ao 
que se referia à história das Relações Públicas no estado do Amazonas, pouco 
conteúdo havia sido produzido anteriormente. Aí a grandeza do programa 
em que participei, o PIBIC. Tive a oportunidade de contribuir para a área de 
estudo que tanto me despertava interesse e tornei-me ainda mais interessado. 
De forma pequena é verdade, mas de fundamental importância pra minha 
vida acadêmica e profissional.
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Ao participar de algumas entrevistas de emprego, ainda que com pou-
ca experiência de trabalho, era o PIBIC um dos meus principais diferenciais 
no currículo. Fazer um projeto de iniciação científica foi – repito – um dos 
pontos altos da minha vida acadêmica. Todos os erros e acertos cometidos 
valeram a pena. Foi estimulante para mim e sei que foi, é e será para vários 
estudantes.

Diante dos depoimentos expressos pelos alunos do curso de Relações 
Públicas fica evidente a importância da participação do alunado no processo 
de desenvolvimento da pesquisa científica produzida na academia. É por meio 
da pesquisa que o discente consegue se apropriar da linguagem específica da 
área científica, que consiste em conceitos, métodos e técnicas necessárias para a 
compreensão do objeto em estudo e, consequentemente, do mundo e de suas 
relações, sejam elas sociais, econômicas, ambientais, educacionais, jurídicas etc.

Considerações finais

É no espaço de uma universidade que o aluno tem à disposição diversas 
formas de complementar a sua formação acadêmica, seja na participação de pro-
jetos de extensão, de pesquisa ou de inovação tecnológica, possibilitando, assim, 
que ele se torne um profissional ou um pesquisador comprometido com as di-
versas variantes conjecturais da sociedade. Quando se refere ao aluno da Ufam, 
a ele é dada a oportunidade de se engajar no PIBIC, programa que visa iniciar o 
discente no campo da pesquisa científica, desenvolvendo, juntamente com o pro-
fessor-orientador, projetos de pesquisa direcionados a sua área de conhecimento. 

No caso do curso de Comunicação Social – habilitação em Relações 
Públicas, que completa 35 anos de existência, os estudantes, participantes do 
PIBIC, agregaram valor à sua formação e ao seu currículo por terem sido bol-
sistas pibiquianos. É o momento em que o pesquisador-iniciante se defronta 
com o objeto de estudo e precisa tomar decisões importantes necessárias para 
a validação de sua pesquisa, antes que ela seja submetida a uma banca exa-
minadora e, posteriormente, seja publicizada. Além de fazer inferências sobre 
determinado assunto, é ao mesmo tempo sujeito e objeto do que está sendo 
pesquisado. E é esse discernimento que precisa estar bem delineado para que 
não comprometa o resultado de sua pesquisa. Amadurece do ponto de vista 
do saber científico, fazendo com que se manifeste de forma clara, objetiva e 
concreta, deixando de lado conceitos e preconceitos preestabelecidos e inter-
nalizados anteriormente por ele. 

Atuar no campo da pesquisa equaciona e dimensiona o espaço ocupa-
do pelo aluno, de modo que seja alçado à condição de pesquisador, arcando, 
obviamente, com todas as implicações e as possibilidades advindas desse novo 
status, antes inimaginável por ele. Participa, assim, de forma incondicional, da 
formulação de novas proposições, conjecturas, paradigmas e epistemes durante 
o processo de investigação científica.

E é nesse sentido que se torna imperiosa a atuação do professor-orien-
tador do curso de Relações Públicas no PIBIC, isto porque ele estabelece um 
canal efetivo e seguro entre o aluno-bolsista e o campo da pesquisa científica, 
fazendo com este atue de forma a ser o propositor de indagações, revelações 
e refutações pertinentes em busca de um resultado eminentemente científico.
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Mesa-redonda dos profissionais de Relações Públicas 
da Universidade Federal do Amazonas: 20 anos de 

aprendizado, reflexão e diálogo.
Manuella Dantas Corrêa Lima

Rosângela Azedo de Oliveira 

O curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas – 
Ufam iniciou suas atividades em 1977, a partir da Resolução no 005, do Conse-
lho Universitário (CONSUNI), que dividia o curso de Comunicação Social em 
duas habilitações: Jornalismo e Relações Públicas (BARBOSA; COSTA, 2012). 
Ao longo desses 35 anos de ensino, pesquisa e extensão o curso vem formando 
profissionais capacitados para atuarem no mercado de trabalho e na academia. 

Dentre as atividades de extensão mais realizadas durante o período aca-
dêmico, está a mesa-redonda dos profissionais de Relações Públicas. Um dos 
eventos mais tradicionais realizados pelo Departamento de Comunicação, que, 
em 2011, chegou a sua vigésima edição. O evento tem como dinâmica o plane-
jamento e a execução de discussões promovidas pelos alunos do curso como 
forma de aliar teoria e prática, além da promoção de diálogo entre profissionais 
e acadêmicos, uma vez que, esse tipo de evento busca trazer profissionais in-
seridos no mercado de trabalho para compartilhar conhecimentos sobre temas 
relevantes da área, explanar suas experiências e promover a interação entre 
alunos, professores e profissionais.  

Ao falar dos 35 anos da memória das Relações Púbicas no Amazonas, 
não se poderia deixar de abordar a relevância deste evento para a formação 
teórico e prática dos futuros profissionais de Relações Públicas, para o forta-
lecimento da área e pelo compartilhamento de informações e conhecimento 
proporcionados em suas vinte edições.  

Nesse sentido, este artigo busca destacar o evento como ferramenta es-
tratégica de Relações Públicas dentro de um contexto acadêmico através do es-
tudo de caso da mesa-redonda dos Profissionais de Relações Públicas da Ufam, a 
partir da pesquisa bibliográfica, documental e de entrevistas com participantes 
do evento em questão. O levantamento das informações foi realizado no pe-
ríodo de 20 de junho a 23 de julho de 2012. As entrevistas foram de caráter 

semi-estruturado e realizadas com as docentes Célia Maria da Silva Carvalho e 
Terezinha Lima Silva. 

O Evento para as Relações Púbicas 

O encontro de pessoas é revestido de grande significado: interação, 
contato físico, aproximação, troca, etc., são apenas algumas das possibilidades 
adquiridas com esta ação. O ponto chave para a promoção dos encontros é 
a necessidade de comunicar, característica inerente ao ser humano que sente 
vontade de compartilhar as mais diversas experiências com o outro.  

Em um mundo onde somos conectados econômica e socialmente essa 
condição não é diferente. Comunicação pode ser considerada uma das necessi-
dades fundamentais do ser humano e por meio dela indivíduos e organizações 
transmitem, recebem e trocam informações. Comunicar e ser compreendido 
são a premissa básica do processo comunicacional. O mercado de trabalho exi-
ge profissionais que conduzam eficazmente esta premissa, que, ao primeiro 
olhar, parece muito simples, mas na verdade está envolvida em uma espécie de 
rede e circunstâncias variadas.

O funcionamento do processo comunicacional entre a organização e 
seus públicos deve ocorrer de maneira integrada, abrangendo um composto 
que trabalhe o institucional, o mercadológico, o interno e o administrativo. 
Margarida Kunsh defende a área de Relações Públicas como um instrumento 
institucional, cabendo a ela, portanto: “administrar estrategicamente a comu-
nicação das organizações com os seus públicos, atuando não de forma isolada, 
mas em perfeita sinergia com todas as modalidades comunicacionais” (PEREIRA 
apud KUNSH, 2011, p. 138).

Sendo assim, a comunicação pressupõe responsabilidades entre quem 
emite e quem recebe uma mensagem, e na relação organização e públicos com-
pete ao profissional de Relações Públicas a função de estabelecer as mensagens 
para cada público de forma estratégica e, também, de criar, identificar e es-
tabelecer os melhores canais de comunicação. No exercício desta atividade a 
comunicação dirigida faz parte do processo de Relações Públicas. 

 A Comunicação Dirigida tem a finalidade de transmitir, conduzir e 
algumas vezes recuperar informações para estabelecer comunica-
ção limitada, orientada e frequente com selecionado número de 
pessoas homogêneas e conhecidas, patenteando-se as condições 
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básicas à constituição de um relacionamento efetivo com os pú-
blicos. (FORTES apud ANDRADE, p. 239).

 Os veículos de comunicação dirigida dividem-se em: escritos, 
orais, auxiliares e aproximativos. A escolha desses veículos deve ser feita 
de forma cuidadosa, levando em consideração principalmente o perfil dos 
públicos com os quais se deseja comunicar. Contudo, o presente artigo 
abordará apenas a forma aproximativa que, de acordo com Waldyr Fortes 
e Mariângela Silva, “permite estabelecer relações pessoais diretas entre or-
ganização ou instituição e um público ou segmento com a finalidade de 
demonstrar, na prática como age e se comporta uma organização” (2011, 
p.33). Inserido nesta categoria, destaca-se o evento, que para as Relações 
Públicas é uma estratégia de comunicação significativa, uma vez que permi-
te transmitir informações, divulgar a marca e promover produtos.

 Evento, portanto, pode ser conceituado como: 

 Um instrumento de Relações Públicas que pode ser definido 
como um acontecimento criado com a finalidade específica de 
alterar a história da relação organização-público, face às neces-
sidades observadas. Caso ele não ocorresse, a relação tomaria 
rumo diferente e, certamente, problemático. (SIMÕES, 1995, 
p. 170).

 Uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e /
ou entidades realizada em data e local especial, com objetivo de 
celebrar acontecimentos importantes e significativos e estabele-
cer contatos de natureza comercial, cultural, esportiva, social, 
familiar, religiosa, científica etc (ZANELLA, 2003, p. 13)

Em uma organização de natureza educacional, o evento é um ins-
trumento de igual importância. Além dos aspectos técnicos e operacio-
nais que devem ser observados, vale destacar, o favorecimento de troca 
de ideias e informações, a interação e, por que não dizer, a melhoria no 
processo de ensino-aprendizagem. Quando a organização de apresenta-
ções de natureza científica é bem concebida, os resultados evidenciam-

-se, principalmente, no estabelecimento de bons relacionamentos com 
os mais variados públicos de uma organização.

O objetivo desse tipo de eventos é minimizar esforços, fazendo 
uso da sua capacidade de sinergia com a finalidade de reunir pessoas em 
torno de uma ideia ou ação (FORTES; SILVA, 2011, p. 36). Isso significa 
que, ao idealizá-lo, o organizador pode utilizar diferentes formas para 
relacionar-se com seus públicos, por isso, a escolha deste veículo deve 
resultar sempre de uma decisão estratégica. 

Para Cristina Giácomo “o evento tem por objetivo minimizar es-
forços, fazendo uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder ex-
pressivo no intuito de engajar pessoas numa ideia ou ação” (2007, p.33). 
Com relação à classificação dos eventos, podemos defini-la, tomando por 
base, tanto seu conteúdo programático quanto os objetivos que o deter-
minam. Já a sua natureza está associada à entidade que o promove. 

 [...] considera-se que a promoção de eventos age em dois cam-
pos da comunicação mercadológica: a) no campo da “promo-
ção de persuasão ou promoção de vendas propriamente dita” 
estimulando diretamente a ação de compra do produto; b) no 
campo da “promoção de vendas com fins institucionais” (ou 
simplesmente “promoção institucional”), auxiliando na divul-
gação e na formação ou sustentação da imagem da empresa e 
do produto (FORTES; SILVA, 2011, p. 39) 

Conforme dito anteriormente, há várias possibilidades de relacionar-se 
com os diferentes públicos por meio de um evento. Nesse sentido, é natural 
que haja uma variada tipologia que atenda a cada um dos objetivos mais espe-
cíficos e complexos que uma organização possa ter. Cada tipo apresenta suas 
vantagens e critérios básicos para a sua organização, assim como, o melhor 
momento para a realização de cada um deles, levando em consideração, seu 
objetivo e público-alvo.

Maria Cecília Giacaglia (2008, p. 39) ordena os tipos de eventos quanto 
à finalidade (promocional ou institucional), à periodicidade (esporádicos, pe-
riódicos e de oportunidade), à área de abrangência (local, regional, nacional e 
internacional), ao âmbito (interno e externo), ao público-alvo (corporativo ou 
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para o consumidor) e ao nível de participação (recursos próprios ou patrocí-
nio). No quadro abaixo estão listados os tipos de eventos mais utilizados pelas 
organizações:

Quadro I - Tipologia dos eventos.

Tipologia
Almoço Desfiles Cívicos Leilões
Almoço Network Dias Específicos Megaevento
Assembleia Encontro Mesa-redonda
Banquete Entrevista Coletiva Mostra
Brainstorming Eventos Esportivos Network
Brunch Eventos Sociais Oficina
Café da Manhã Eventos no Ecoturismo Outorga de Títulos
Casamento Excursões Painel
Cerimônias Posses Exposição Palestra
Chá da Tarde Feira Roadshow
Churrasco Festival Rodadas de negócios
Coffee-Break Formaturas ou Colação de Grau Salão
Colóquio Fórum ou Foro Semana
Concílio Happy hour Seminário
Conclave Inauguração de Espaço Físico Show

Concursos
Inauguração de retratos, bustos e es-
tátuas

Showcasing

Conferência Jantar Simpósio
Congresso Jornada Vernissage
Convenção Lançamento de Livro Videoconferência
Coquetel Lançamento de Maquete Visita ou Open day
Debates Lançamento de pedra fundamental Workshop
Desfiles Lançamento de produtos e serviços

Fonte: Adaptado de MARTIN, Vanessa. Manual Prático de Eventos. São Paulo: Atlas, 2003 p. 45.

Para este estudo é importante conceituar o evento que norteia este 
trabalho, no caso a mesa-redonda. Considerada como um evento de natureza 
acadêmica e científica, pode-se considerar esse tipo de apresentação, de acordo 
com Cândido Teobaldo de Souza Andrade, como o:

 Delineamento de opiniões sobre um mesmo tema por parte 
de duas ou mais pessoas coordenadas por um moderador. Ge-
ralmente, a mesa-redonda tem um moderador que orienta e 
disciplina a reunião. Admite-se a participação da assistência, 
por meio de perguntas que possam ser feitas aos integrantes 
da mesa (1996, p. 76).

De forma simplificada o objetivo deste evento consiste em tratar com 
profundidade apenas um tema, que deve ser atual e envolver participantes nele 
interessados e palestrantes que possam falar sobre ele.

Planejamento e Organização de eventos

Planejar é ordenar as ações. É tentar, previamente, orientar os aconteci-
mentos. O bom planejamento de um evento pode evitar situações desastrosas 
ou problemas que interfiram em sua realização. Apesar do número de eventos 
aumentar a cada ano, ainda é possível notar o desconhecimento das organiza-
ções com relação aos benefícios obtidos com um planejamento eficiente. 

 A organização deve decidir sobre sua participação em um ou 
outro evento, sendo que, após essa definição inicia-se o plane-
jamento, etapa fundamental, assim como em qualquer outra 
atividade da empresa. Portanto, depois da decisão de realizar 
(ou participar) de um evento, a organização deve levar em 
consideração os objetivos, os públicos e as estratégias a serem 
desenvolvidas para obter resultados positivos (FORTES; SILVA, 
2011, p. 50).

Os autores brasileiros divergem quanto às etapas de um planejamento 
ao organizar um evento. “Cada tipo de evento possui características peculiares, 
motivo pelo qual os passos e, às vezes, a sua ordem diferem, apesar de haver 
alguma coincidência” (GIACAGLIA, 2003, p. 67). O passo a passo pode diferen-
ciar de um autor para outro, entretanto, há algumas fases que fundamentalmen-
te precisam ser realizadas: planejamento, organização, execução e avaliação. 

Waldir Fortes e Mariângela Silva criaram um modelo e o dividiram em 
quatro estágios: Levantamento de Informações, Planejamento e Organização, 
Execução e Avaliação e Providências Finais. 

A fase do levantamento de informações consiste em tomar decisões com 
relação à natureza do evento e a sua viabilidade econômica. É o momento em 
que se elabora um plano inicial ou um esboço traçando as linhas gerais que 
envolvem o evento.

O segundo estágio trata do planejamento e da organização e refere-se 
ao tempo previsto para produzir o evento, a fim de que ele corresponda aos 
objetivos estabelecidos na fase anterior. É uma etapa complexa e detalhada, 
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pois, cada evento possui suas particularidades, cabendo ao profissional que 
o executa planejar, coordenar e ajustar as estratégias para a sua implantação.

No terceiro momento o organizador preocupa-se com a execução. É o 
período em que tudo o que foi planejado antes será implementado, acompa-
nhado e monitorado. O profissional de Relações Públicas aqui deve observar o 
que acontece durante toda a realização do evento e verificar se o que foi plane-
jado está sendo cumprido.

A quarta fase diz respeito à avaliação e providências finais. A forma mais 
conhecida da avaliação é quando o evento termina. Entretanto, é importante 
que este procedimento seja realizado durante todo o planejamento e organiza-
ção do evento, pois ele constitui-se como ponto-chave para o seu aperfeiçoa-
mento contínuo. As providências finais envolvem o fechamento do evento. Em 
outras palavras, significa que, o organizador deve fazer reunião para coletar 
informações que tragam retorno sobre o que foi realizado; deve promover a 
desmontagem física, assim como, a conclusão de custos e a emissão de relató-
rios financeiros; agradecer a toda a equipe, participantes e parceiros envolvidos 
e por último, elaborar o relatório final contendo todos os resultados do evento. 

Em busca da memória das Mesas-redondas de Relações Públicas 

A proposta inicial deste artigo contempla a busca de dados que pos-
sam registrar a importância das mesas-redondas para a formação profissional 
dos alunos do curso de Relações Públicas da Ufam. No entanto, ao se iniciar a 
pesquisa percebeu-se a escassez de documentos que permitissem uma análise 
maior acerca de algumas questões importantes como, por exemplo: número de 
participantes dos eventos, temas discutidos, palestrantes, dinâmicas de planeja-
mento dentre outras informações que poderiam nos fornecer maiores conclu-
sões especialmente em níveis quantitativos.  

Diante deste obstáculo, o artigo em questão faz-se cada vez mais neces-
sário, não só pela organização das informações sobre o assunto, mas também, 
para contribuir com o resgate da memória institucional do curso de Relações 
Públicas e consequentemente da Ufam, principalmente, por que a responsabi-
lidade histórica é um tema que vem sendo abordado por autores da área e que 
destacam a importância de se investir em projetos de recuperação e preserva-
ção da história das organizações. 

 A utilização da história e da memória é um fato que se afirma 
cada vez mais como uma prática dentro do planejamento de 
Relações Públicas e de comunicação organizacional, no con-
texto das empresas e instituições brasileiras, principalmente a 
partir dos anos 1990 (NASSAR, 2007, p. 120).

Durante os 35 anos de existência do curso, foram promovidas 20 Mesas-
-Redondas na Ufam, envolvendo pessoas diferentes, em contextos históricos 
distintos e que contribuíram para a formação de profissionais que hoje se en-
contram no mercado de trabalho ou na academia. As experiências compartilha-
das através destes eventos fazem parte da memória do curso e daqueles que 
participaram das atividades previstas para cada evento. 

Para Kunsch, é necessário que as organizações se conscientizem da sua 
responsabilidade histórica e preservação do seu patrimônio intelectual. 

 As organizações, mais do que unidades econômicas, são uni-
dades sociais. Como integrantes de uma determinada comu-
nidade local, preservar sua memória é contribuir também para 
a preservação da cultura de um país. Não se pode limitar o 
trabalho de Relações Públicas apenas a contar e divulgar os 
feitos e realizações das organizações. Estas precisam ser cons-
cientizadas de sua responsabilidade para com a sociedade e de 
seu compromisso com a sustentabilidade (2007, p. 14).

O pensamento de Kunsch confirma a relevância do resgate histórico do 
conjunto desta obra por dois motivos primordiais: o primeiro deles refere-se às 
práticas acadêmicas desenvolvidas a partir dos ensinamentos teórico-práticos 
do planejamento de eventos, umas das atividades da área. O segundo destaca-
-se pela necessidade do registro de fatos que marcaram a história do curso de 
Relações Públicas da Ufam e que contribuíram para o fortalecimento da profis-
são na região e capacitação de seus alunos.

A mesa-redonda dos Profissionais de Relações Públicas

Como já mencionado, o registro dos eventos estudados carecem de um 
acervo que possa contar mais sobre sua história. As informações sobre as pri-
meiras edições da mesa vêm da ex-professora de Relações Públicas da Ufam 
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e idealizadora do projeto Terezinha Lima Silva, que ressaltou que a primeira 
edição aconteceu em 1988. Segundo Silva, 

 a ideia das Mesas-Redondas era chamar a atenção da comuni-
dade para o Curso de Comunicação Social – Relações Públicas, 
ao mesmo tempo que fazíamos uma reciclagem e trocávamos 
experiências com os profissionais de Relações Públicas de Ma-
naus e de fora de Manaus.

Ao ser questionada sobre as temáticas que eram discutidas a professora 
respondeu que não lembra os temas especificamente, mas, que eram voltados 
“para tecnologia e funcionalidade da profissão, entre outros”. Com relação à 
dinâmica de organização de eventos, ao contrário da dinâmica atual, os alunos 
pouco participavam da elaboração do evento. 

 No geral os alunos só participavam do evento em si, eram pou-
cos e estavam pouco mobilizados. Uma Comissão, com um Co-
ordenador era escolhido e este ia atrás de patrocínios. Depen-
dendo do valor conseguido se trazia ou não um expoente de 
fora de Manaus. Os demais espaços no programa eram preen-
chidos com os professores e profissionais locais (SILVA, 2012).

A professora Luíza Elayne Correa Azevedo assumiu a coordenação dos 
eventos em 1993 sendo responsável pela realização da 6ª, 7ª e 8ª edições do 
evento. Em 1997, a professora Célia Maria da Silva Carvalho passou a coordenar 
as mesas até o ano de 2009. Na sua 20ª edição, realizada em 2011, a coordena-
ção foi feita pela professora substituta Manuella Dantas Corrêa Lima. 

Aprendendo 

A partir da 11ª edição da Mesa em 1999, o evento passou a ser organiza-
do pelos alunos do curso como parte prática da disciplina de Técnica de Rela-
ções Públicas, ministrada a partir do 5º período pela professora Célia Carvalho. 
Conforme a estrutura curricular de 1984 a disciplina de Técnica é oferecida 
em quatro períodos do curso e privilegia em sua ementa 60 horas práticas e 
30 horas teóricas. De acordo com a estrutura curricular (1984), a disciplina de 
organização de eventos é optativa e oferecida esporadicamente. No entanto, em 

2011, com a reformulação da matriz curricular que foi implementada no pri-
meiro semestre de 2012, a disciplina Gestão de Eventos passa a ser obrigatória 
devendo ser cursada no sexto período. 

A ideia de realizar a mesa através das atividades práticas de uma dis-
ciplina tinha como objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de aliar 
teoria à prática. A mesa-redonda começou a ser idealizada e organizada pelos 
estudantes, desde a escolha do tema, passando pelo contato com o palestrante, 
pela busca de patrocínio e divulgação e execução de todas as etapas típicas para 
a realização de um evento desta natureza. 

De acordo com Carvalho, o processo de construção, elaboração e reali-
zação das mesas é fundamental para formação de futuros profissionais, 

 pois o aluno aprende não somente na teoria como organizar e 
executar um evento, mas em colocar em prática o aprendizado 
adquirido em sala de aula. Além disso, é atividade coletiva que 
demanda a conjunção de esforços, ou seja, o aluno toma ciên-
cia da importância e da necessidade de que a realização de seu 
trabalho depende necessariamente da realização do trabalho 
de outrem (CARVALHO, 2012). 

O depoimento da acadêmica Larissa Mahall, que participou da organi-
zação da 20ª Mesa-redonda realizada em 2011 (Ufam, 2011), ressalta que as ati-
vidades para execução ultrapassam as experiências adquiridas em sala de aula. 

 A Universidade Federal do Amazonas tem como tríade o ensi-
no, pesquisa e extensão, para tanto os eventos se apresentam 
como instrumento estratégico e eficiente para integrar esse 
conceito. Afirmo com propriedade, pois nesse ano de 2011, 
especificamente no dia 2 de Dezembro, aconteceu a 20ª Mesa-
-Redonda de Relações Públicas realizada pelo Departamento 
de Comunicação Social com apoio da Pró-Reitoria de Extensão 
e Interiorização (PROEXTI) e dos alunos do sexto período de 
Relações Públicas. Como uma das funções principais de de-
terminado evento está o planejamento e pude acompanhar 
cada passo dessa tarefa. Essa experiência ultrapassou a sala de 
aula, possibilitando integração dos trabalhos em equipe, com-
promisso com prazos, ética nas informações. Acredito que o 
número de inscritos, que ultrapassou 90 pessoas, representa 
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o interesse e confiança das pessoas no evento. Faixa, banner, 
blog e mural foram usados para dialogar com os públicos, cada 
um com seu formato e conteúdo característicos, tudo planeja-
do para a divulgação. 

As mesas possuem programação diversificada. Além das palestras, há a 
realização de oficinas, apresentação de cases e vídeos produzidos por alunos, 
paineis com diversas informações sobre o curso e atuação do profissional no 
mercado de trabalho e mostra de talentos onde são apresentados os resultados 
de pesquisas e monografias.  

 Sempre tivemos preocupação, no momento de organizar o 
evento, de trabalhar diversas esferas, como o campo acadêmi-
co e o profissional, por isso a divisão das atividades pertinen-
tes ao programa do evento está direcionada para esse fim: no 
primeiro dia, sempre convidávamos um palestrante (da acade-
mia, com projeção nacional, livros e artigos publicados), que 
ministrava uma palestra girando em torno do tema escolhido, 
no segundo dia, abríamos espaço para a apresentação de case 
referente ao tema e, em seguida, apresentação de projetos 
experimentais dos alunos do curso ou resultado de pesquisa 
do PIBIC, no terceiro dia, tínhamos uma mesa-redonda, que 
congregava profissionais que atuavam nas empresas para de-
bater assunto relativo ao tema principal. Além disso, durante 
a tarde, realizávamos oficinas. O evento ocorria durante três 
dias, no horário da manhã e tarde. Era realizada também uma 
atividade paralela, como a montagem de um espaço visando à 
divulgação da profissão e do profissional de Relações Públicas 
(CARVALHO, 2012).

A pesquisa documental permitiu encontrar alguns trabalhos produzidos 
pelos alunos no processo de planejamento de algumas edições do evento. Den-
tre eles destacam-se informativos, releases, notas publicadas em jornais locais 
e institucionais, cartazes, jornal mural e blogs de divulgação. Com intuito de 
preservar essa história esse material será disponibilizado no blog “Dossiê RP”1 

1 O blog “Dossiê RP” é um projeto de extensão que tem como objetivo o resgate 
histórico do Curso de Relações Públicas da Ufam. Disponível em: <www.dos-
sierp.wordpress.com>.

Refletindo 

Foram muitas as temáticas abordadas nas mesas-redondas. Palestrantes 
da área acadêmica e profissionais atuantes no mercado de trabalho local e na-
cional já participaram desse evento. Infelizmente, a pesquisa não conseguiu 
encontrar registros que pudessem expor todos os temas que já foram discuti-
dos ao longo dos anos. Até a edição de número 8, não era colocado o tema do 
evento nos certificados e apenas dois relatórios da Pró-Reitoria de Extensão e 
Interiorização da Ufam, entregues ao final de cada evento, puderam ser dispo-
nibilizados a tempo para esta pesquisa.  

O resgate dos temas abordados se faz necessário porque através deles 
podemos relacionar os assuntos discutidos em cada edição com a trajetória 
das Relações Públicas no contexto local e nacional, uma vez que, sempre se 
buscou trazer para o evento professores e profissionais que refletissem sobre as 
práticas, ferramentas, pesquisas, mercado de trabalho dentre outros assuntos 
de relevância para área. 

Sobre a escolha do tema, Carvalho descreve seu procedimento. 

 A escolha do tema decorria da aplicação de uma pesquisa de 
opinião durante os dias do evento e por meio de uma discus-
são com os alunos que iriam realizar a mesa. Eram vários te-
mas, em torno de cinco. Verificávamos o que estava em voga no 
mercado, e escolhíamos então o tema. Fazíamos o planejamen-
to do evento, dividindo tarefas e delegando a responsabilidade 
para grupos de alunos, dentre elas podemos citar: contato com 
os palestrantes, busca de apoio, agendamento e preparação do 
auditório, elaboração do cartaz e do folder, divulgação nas fa-
culdades e na mídia (CARVALHO, 2012). 

Abaixo, relacionam-se os temas que já foram discutidos nos eventos. De 
acordo com informações que foram fornecidas pela professora Célia Carvalho, 
a X Mesa-Redonda foi inserida dentro da programação da XI Semana de Estu-
dos da Comunicação realizada pelo Departamento no período de 14 a 18 de 
dezembro de 1998, sendo que, a temática do evento não foi encontrada nos 
documentos pesquisados. 

http://www.dossierp.wordpress.com/
http://www.dossierp.wordpress.com/
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Quadro II - Temas das Mesas-redondas.

Edições Tema Ano

9ª Relações Públicas e Marketing: eficácias para atingir o público 1997

11ª Relações Públicas: portas abertas para o sucesso. 1999

12ª A Responsabilidade Social nas Organizações e as Relações Públicas 2000

13ª A comunicação e a Organização para o Futuro 2002

14ª Comunicação pra quê? 2003

15ª
Os desafios da Comunicação Interna: ações de comunicação para 
um relacionamento eficaz com o público interno. 

2003

16ª
O Poder do Profissional de Relações Públicas como diferencial 
Competitivo nas Organizações. 

2004

17ª Crises empresariais e imagem pública. 2007

18ª
A Comunicação e Consumidor: o atendimento como diferencial 
competitivo. 

2008

19ª Mercado, profissão e profissional. 2009

20ª
Imagem Organizacional e Mídia: a construção de um relacionamen-
to 

2011

Fonte: Arquivo pessoal profa Célia Carvalho e acervo da Agência Experimental de Comunicação/ DECOM 
-Ufam

Em algum momento, as mesas deixaram de ser realizadas, entretanto, 
em 2003 houve duas edições do evento. De acordo com Carvalho, em alguns 
casos, isso ocorreu em função das greves nas Universidades Federais que altera-
vam o calendário acadêmico. Conforme Takahashi (2005), em matéria divulga-
da na Folha de São Paulo, os docentes das Universidades Federais paralisaram 
suas atividades em 2001 por 108 dias e em 2005 a greve chegou a durar 112 
dias, sendo considerada uma das mais longas da categoria. 

Dialogando 

Ao longo dos 20 anos de realização deste evento muitos foram os pro-
fissionais que compartilharam seus conhecimentos e experiências com os parti-
cipantes da mesa. Autores e profissionais conceituados da área de Relações Pú-
blicas se fizeram presentes, entre os quais podemos destacar: Margarida Kunsh, 

considerada um dos pilares da área, Tupã Gomes Correa, Paulo Nassar, diretor 
executivo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial  — ABERJE, Ci-
cília Peruzzo, autora de obras conhecidas como “Relações Públicas no modo de 
produção capitalista e Comunicação nos movimentos populares”, J.B Pinho, 
escreveu “O poder das marcas e Relações Públicas e Internet” e Sidnéia Freitas, 
palestrante na 17ª edição, com o tema: Opinião Pública, credibilidade e crises 
empresariais: o papel do profissional de Relações Públicas. 

No âmbito regional foram várias as participações de profissionais que 
atuavam em instituições públicas ou privadas e que se dispunham a trazer à 
Universidade a realidade do mercado de trabalho e a importância da atuação 
do Relações Públicas no contexto organizacional, entre os quais citamos os 
professores Randolpho Bittencourt, Maria Luíza Bessa, Afrânio Soares e os re-
presentantes da área de comunicação das empresas: Nokia, Petrobras, Bemol, 
Multibras da Amazônia, Amazonas Shopping, Coca-Cola, Samsung, Secretaria 
de Desenvolvimento Sustentável, Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 
Força Aérea Brasileira, Brastemp,  Ministério Público Federal entre outras.

“O diálogo se faz presente nos locais onde se valoriza a construção de 
relacionamentos, a criatividade e a recusa de conflitos” (TERCIOTTI, 2008). O 
diálogo, portanto, propicia o novo, o significado compartilhado e consequente-
mente, a transformação. Essa característica colaborativa do ato de dialogar am-
plia a visão de quem participa dele. Sendo assim, a promoção de eventos como 
a mesa-redonda dos profissionais de Relações Públicas proporciona, tanto aos 
seus palestrantes quanto aos seus participantes, o favorecimento ao encontro 
de novas e originais soluções e a reavaliação de suas suposições.  

Ao explanar sobre temas específicos os palestrantes das mesas-redondas 
também entram em contato com o repertório dos acadêmicos e percebem seus 
anseios. É o que podemos depreender a partir da entrevista concedida ao Pro-
grama de Educação Tutorial de Comunicação – PETCom sobre novas mídias 
de Thayana Rubim, que participou da 19ª edição (2009) com o tema: Mercado, 
profissão e profissional. 

 Como tomos sabem, muitas vezes, nós, Relações Públicas atu-
amos nas organizações sem ter a utilização do termo Relações 
Públicas para definir a nossa função, e, as novas mídias estão 
sendo importantes para difundir a valorização e importância 
do profissional para o relacionamento das organizações com 
os seus públicos e isso tem garantido um maior espaço no 



8382

MeMória do Curso de relações PúbliCas da uFaM: 35 anos de TrajeTóriainara regina baTisTa da CosTa e jonas da silva goMes júnior (org.)

mercado para nós, profissionais de Relações Públicas, sendo 
importante, não só para garantir o bom relacionamento com 
seus públicos, mas também uma boa imagem perante a socie-
dade (PETcom, 2009).

Outra opinião apresentada foi a do Relações Públicas e gestor de patro-
cínios ambientais da Petrobras, João Aurélio Barbosa, que destacou a contribui-
ção do evento para a formação acadêmica dos estudantes, disponível em um 
blog produzido exclusivamente para a divulgação da 20ª Mesa-redonda. 

 Um encontro entre acadêmicos e profissionais com atuação no 
mercado é uma oportunidade de enriquecimento mútuo. Nós, 
profissionais, somos revigorados com o idealismo estudantil e 
com a vontade de transformar status da profissão de Relações 
Públicas quanto ao seu reconhecimento pela sociedade. Os 
graduandos têm a oportunidade de conhecer as práticas pro-
fissionais que em breve estarão vivenciando e assim, poderão 
direcionar melhor suas carreiras para uma das diversas possibi-
lidades que a área da comunicação oferece (XX MESA REDON-
DA DOS PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS, 2011).

Neste contexto, destaca-se a relevância da promoção de eventos tam-
bém para o processo de ensino-aprendizagem. Organizar um evento, requer 
habilidades, planejamento e técnicas, e ao utilizar tal ferramenta como estraté-
gia para a melhoria da aprendizagem dos alunos também estamos educando-
-os e preparando-os para o seu projeto de vida, seja ele no nível pessoal ou 
profissional. 

Conclusão 

Após essa breve retrospectiva sobre as 20 edições do evento, é impor-
tante ressaltar a importância das mesas para a formação teórica e prática dos 
alunos, proporcionadas a partir do processo de planejamento do evento, das 
temáticas discutidas e do exercício do trabalho em equipe. 

Com a obrigatoriedade da disciplina Gestão de Eventos a partir da mudan-
ça da matriz curricular do curso, vê-se ainda uma ótima oportunidade de aprimo-
ramento de conceitos e práticas acerca desta atividade uma vez que, o conteúdo 
programático ofertado refere-se especificamente ao planejamento de eventos.

A preservação de registros que fazem parte da memória institucional do 
curso também deve ser algo a ser colocado em prática por alunos e professores, 
não como uma simples rotina de “arquivar papéis”, mas como um compromis-
so social de se guardar um pouco da história daqueles que um dia fizeram parte 
do curso de Relações Públicas da Ufam.  
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Perfil dos egressos de Relações Públicas: onde e 
como estão os recém-formados pela  
Universidade Federal do Amazonas

Cleamy Albuquerque

Lourdes Moraes

Maurília Gomes

Mayara Guimarães

O presente estudo é resultado de investigação, realizada em 2009, como 
parte da disciplina Contexto Comunicacional Amazônico, oferecida no Progra-
ma de Pós Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade Federal do 
Amazonas (PPGCCOM/Ufam), para diagnosticar a atuação dos profissionais de 
Relações Públicas, formados pela Ufam no período de 2005 a 2009.

Sempre com o foco no público em questão, buscou-se alcançar os se-
guintes objetivos específicos: mapear os locais de atuação, atividades desen-
volvidas e faixa salarial; comparar a quantidade de profissionais de RP com a 
quantidade de registrados no Conselho Regional (Conrerp) no mesmo perí-
odo; catalogar os temas pesquisados nas monografias; verificar se o tema de-
senvolvido nesses trabalhos estava diretamente relacionado às atividades pro-
fissionais; verificar a utilização das redes sociais, em plataformas digitais, no 
dia a dia profissional; e, ainda, levantar dados sobre a realização de cursos de 
pós-graduação por esses profissionais.

O procedimento metodológico utilizado contemplou dois tipos de pes-
quisa: a exploratória e a de campo ou descritiva, de base quantitativa. Na primei-
ra fase – pesquisa exploratória – constatou-se um universo de 87 profissionais, 
de acordo com dados oficiais do curso. A partir deste dado, foi determinada 
uma amostra de 22 profissionais, o que corresponde a mais de 30% do universo 
em questão. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, 
preenchido pelo informante pessoalmente ou via correio eletrônico, com per-
guntas abertas e fechadas, dividido em três áreas temáticas: identificação, dados 
profissionais e formação acadêmica. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18173.shtml>.  Acesso em: 20/07/2012
http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18173.shtml>.  Acesso em: 20/07/2012
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A análise dos dados revelou a existência de uma maioria feminina entre 
os egressos deste período. Também, vale ressaltar o fato de que a maior parte 
deles atua na área de formação ainda que no exercício da profissão os cargos/
funções assumidos nem sempre possuam de forma clara, nomenclaturas direta-
mente associadas à comunicação/Relações Públicas. 

Assim, a primeira parte do artigo destina-se a esclarecer o termo “Rela-
ções Públicas”, uma vez que sua nomenclatura pode ser utilizada para definir 
diferentes aspectos da profissão. Em seguida, apresenta-se um breve histórico 
das Relações Públicas e seu desenvolvimento no contexto brasileiro. Ao final 
do trabalho, são apresentados os resultados desta pesquisa realizada com os 
profissionais de Relações Públicas.

Relações Públicas: a definição

O termo Relações Públicas possui os seguintes significados: processo, 
função, atividade profissional, cargo e profissão. Estes cinco significados só são 
entendidos quando se tem em mente a premissa da existência de um processo 
de interação entre a organização e os seus diversos públicos.

Assim, Relações Públicas sempre requer texto adicional. Antes ou de-
pois, devem ser colocados termos determinantes como: o, as, o profissional de, 
dentre outros. E, nos casos em que estes termos não se fizerem necessários, ou 
seja, quando o termo for posto isoladamente, ele deve ser seguido do verbo 
“ser” na terceira pessoa do plural. 

Mesmo possuindo inúmeras definições, os pesquisadores da área de Re-
lações Públicas são unânimes ao definirem que o objetivo principal desses pro-
fissionais é manter a compreensão mútua entre a organização e seus públicos, 
sendo uma atividade estratégica de comunicação. Os gestores das organizações, 
sejam elas públicas ou privadas, sentem necessidade de conhecer e mensurar 
atitudes, opiniões e aspirações dos públicos em relação às suas instituições. 
Roberto Porto Simões e Souvenir Maria Graczyk Dornelles (2009, p.71) são 
enfáticos ao afirmar que

  ao longo dos tempos, a sociedade vem sendo marcada por con-
flitos e que, com a expansão e o aprimoramento da democracia 
nos mais diversos ambientes mundiais, cresce a importância 
da atividade de Relações Públicas, já que ela tem em sua base 
a busca de relacionamentos transparentes e saudáveis entre os 
mais diversos segmentos.

Para a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) – as Relações 
Públicas constituem o esforço deliberado, planificado e contínuo da alta ad-
ministração, para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma 
organização, pública ou privada, e seu pessoal, assim como entre a organização 
e todos os seus grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente. Cleusa 
e Cesca (2000, p.20) esclarecem que “Relações Públicas é uma profissão que 
trabalha com comunicação, utilizando todos os seus instrumentos para admi-
nistrar a relação empresa-públicos, visando ao bom relacionamento entre as 
partes”. 

Pode-se dizer, mesmo com definições diferentes, que esta profissão é 
polivalente, multifuncional, pois trabalha com a comunicação estratégica, fa-
zendo com que a organização atinja sua missão. Suas atividades devem ser do 
conhecimento dos administradores, para que haja uma orientação nas funções 
deste profissional, a fim de que entrem em harmonia com os objetivos gerais da 
organização, podendo assim auxiliá-la a alcançá-los. 

RP e seus primeiros passos

A função de Relações Públicas só passou a existir no processo de conso-
lidação do capitalismo, na virada do século XIX para o século XX, e só ganhou 
forma nos anos subseqüentes à Primeira Guerra Mundial. A atividade de Rela-
ções Públicas é, de fato, bastante antiga. Há quem aponte que seus primeiros 
delineamentos tenham surgido na Antiguidade, com grandes pensadores como 
Homero, Xenofonte e Sócrates, como os precursores desta profissão. Conforme 
afirma Maristela Mafei (2005, p. 31):

 Existem ainda referências aos primeiros documentos que divul-
garam decisões dos governantes, como a Acta Diurna, do Fó-
rum Romano (século VII a.C) ou as cartas circulares da dinastia 
Han, na China do século II a. C. [...] foi com a invenção da ro-
tativa (1811) e do linotipo (1885) portanto, 300 anos depois da 
criação da prensa de tipos móveis por Gutemberg – que a edi-
ção de panfletos, boletins e demais meios impressos tornou-se 
mais acessível a grupos maiores de leitores.

Quanto à data específica de sua criação, os estudiosos não são unâni-
mes. Entretanto, registros históricos delimitam a origem de sua criação nos 
Estados Unidos. Primeiro país que se tem conhecimento a utilizar as funções 
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dos profissionais de tal ofício. No Brasil, se tem o registro do início da profissão 
em 30 de janeiro de 1914, na Light & Power Co. Ltda, que anos após passou a 
ser chamada de Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, quando foi criado o 
primeiro departamento de Relações Públicas, sendo a profissão regulamentada 
somente em 1967, pela Lei no. 5.377.

É na época da ditadura militar que a profissão de Relações Públicas tem 
sua grande mácula, carregada durante anos. O período militar no Brasil, mais 
precisamente no governo do então presidente Emílio Garrastazu Médici (1969-
1975), contou com as ações da Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP) 
criada por decreto presidencial, chefiada por um militar e com a função de pro-
pagandear o regime autoritário. Tudo que era divulgado tinha por finalidade 
enaltecer o regime imposto. O uso ostensivo de press-releases mal elaborados, 
cheio de adjetivos elogiosos aos governantes, denotou uma imagem negativa 
para esses profissionais.

Nas décadas seguintes a de 60, marcada pela influência militar, ocorre-
ram outros fatos que ajudaram a fortalecer a profissão como a criação do prê-
mio Opinião Pública, pelo Conrerp 2ª Região (1980), instalação dos sindicatos 
dos profissionais de RP no Rio Grande do Sul (1981), no Rio de Janeiro (1984), 
em São Paulo (1985), em Minas Gerais, Pernambuco e Alagoas (1987), além 
de eventos acadêmicos nacionais e internacionais para a discussão do tema e 
a abertura de muitos cursos de Relações Públicas em várias capitais brasileiras 
(KUNSCH, 1997)

Em Manaus, atualmente, a graduação na habilitação é oferecida pelo 
Centro Integrado de Educação Superior da Amazônia (CIESA) e pela Universi-
dade Federal do Amazonas. Dado o objetivo da pesquisa, apresentamos a seguir 
os resultados relacionados a esta última.

Perfil dos egressos dos anos de 2005 a 2009

A primeira parte do questionário levantou dados pessoais dos entrevis-
tados. Em relação ao sexo destes, a maioria era de mulheres. O que confirma o 
já observado empiricamente nas salas de aula do curso.

Sexo

Outros dados que comprovam as observações empíricas são os relacio-
nados à idade. Os egressos são jovens que, em geral, têm entre 21 a 30 anos.

Idade

Um dado curioso revelado pela pesquisa está relacionado à origem dos 
entrevistados. 32% deles são de outros estados do Brasil. Um número significa-
tivo que supera até mesmo os que são do interior do Amazonas. 

Origem

Na segunda parte do questionário, buscou-se o levantamento de dados 
profissionais. Nela foi possível detectar que os egressos atuam em instituições 
públicas estaduais e federais; privadas e sem fins lucrativos. Os que estavam fora 
do mercado de trabalho não responderam à questão. 
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Natureza da Instituição

O vínculo de trabalho mostrou-se igualmente variado. Autônomos, esta-
tutários, em cargos comissionados de confiança (DAS), contratados temporaria-
mente ou carteira assinada (celetistas) e também voluntários.

Vínculo empregatício

No que tange à questão salarial, mais da metade afirmou receber entre 
R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00. Ao considerar que se trata de profissionais recém 
formados, este é um dado positivo. 

Faixa salarial R$

Vale ressaltar que também se procurou saber sobre o cargo/função e 
principais atividades desempenhadas no dia a dia profissional, por meio de 
perguntas abertas. As respostas foram variadas em ambos os casos. Entre os car-
gos/funções foram detectados os de: tradutora, professora substituta, auxiliar 

administrativa, analista administrativa, produtora audiovisual, editor de vídeo, 
coordenadora de eventos, diretor de produção, prestador de serviços, assesso-
ra parlamentar, analista de comunicação, assessora de comunicação, Relações 
Públicas, repórter, assistente de marketing e policial militar. Entre as atividades 
desempenhadas foram detectadas: realizar ações sociais em comunidades ri-
beirinhas; ministrar aulas (2) e orientar projetos experimentais (2); organizar 
campeonatos; viajar, comprar, cuidar de orçamento e eventos da área; produzir, 
roteirizar e editar imagens; editar vídeos; realizar eventos (3); produzir para 
TV e rádios; assessorar e planejar a comunicação; assessorar a imprensa (3) e 
redigir documentos oficiais; planejar a comunicação, contatar clientes, criar ma-
terial de comunicação; atuar em ouvidoria; criar artes gráficas, editar imagens, 
redigir textos institucionais, gerenciar redes sociais; redigir matérias; padro-
nizar visualmente os postos de revenda, organizar inaugurações; coordenar o 
setor de comunicação; coordenar e acompanhar a produção de publicações e 
apresentações da instituição, coordenar e atualizar o site, produzir sugestões 
de pauta e releases, acompanhar entrevistas, produzir planos de comunicação 
e manual institucional. Percebe-se, de forma clara, que mesmo a nomenclatura 
das funções/cargos não estarem relacionadas diretamente à comunicação/Rela-
ções Públicas, as atividades realizadas são próprias da área.

Para realizar as atividades supracitadas, a maioria dos entrevistados afir-
mou que utiliza as redes sociais, sobre a plataforma digital. Um dado esperado 
uma vez que a maior parte dos mesmos são profissionais jovens, com idade 
entre 21 a 30 anos, como demonstrado anteriormente.

Utilização redes sociais

Os 65% que utilizam as redes sociais sobre a plataforma digital, informa-
ram, ainda, que o serviço de microblog Twitter é o mais usado, o que confirma 
a tendência atual.
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Quais redes utilizam?

Questionados sobre o registro junto ao Conselho Regional de Relações 
Púbicas (Conrerp), a maioria informou não possuir.

Registro Profissional

Entre os que são registrados no Conrerp, o fizeram a partir de 2007.

Ano de registro

Na terceira e última parte do questionário, na qual foram levantados 
dados sobre a formação acadêmica, foi possível perceber que, em parte, o não 
registro dos novos profissionais se deve ao fato de que a maioria concluiu o 
curso em 2009. 

Ano de conclusão

Quando da conclusão do curso, a maioria dos recém formados desen-
volveu em suas monografias planos de comunicação (40%). Eventos, manuais e 
cartilhas e outros assuntos totalizaram 41% dos trabalhos.

Tema da Monografia

Ainda sobre a produção da monografia, observou-se, pela resposta da 
maioria, que o tema escolhido não tem relação direta com as atividades profis-
sionais desempenhados pelos profissionais.  

Tema x atividade atual

Em relação à participação, durante a graduação, em projetos de pesqui-
sa e/ou extensão, metade dos entrevistados afirmou não ter participado.



9594

MeMória do Curso de relações PúbliCas da uFaM: 35 anos de TrajeTóriainara regina baTisTa da CosTa e jonas da silva goMes júnior (org.)

Pesquisa e extensão

Já a outra metade, que afirmou ter participado de projetos de pesquisa 
e/ou extensão, ficou assim distribuída entre os mesmos: 

Projetos

 A pesquisa buscou levantar dados sobre a vida acadêmica após a gra-
duação. Os resultados mostram que 40% dos egressos deram continuidade à 
qualificação por meio de cursos.

Cursos de pós-graduação

Dentre os que já fizeram um curso de pós-graduação, metade concluiu 
uma especialização e a outra metade MBAs ou mestrados. 

Nível do curso

Para concluir, questionou-se, ainda, sobre as áreas desses cursos. Geren-
ciamento de Projetos, Responsabilidade Social/Terceiro Setor e Administração 
de Empresas foram algumas das respostas, mas a área de Marketing foi a que 
mais atraiu os egressos. 

Área da pós-graduação

Considerações Finais

Por meio dos resultados apresentados é possível perceber que a maior 
parte dos entrevistados, egressos do curso de Comunicação Social com habi-
litação em Relações Públicas da Ufam, entre os anos de 2005 a 2009, são per-
tencentes ao sexo feminino (77%), possuem idade entre 26 a 30 anos (50%) e 
oriundos da capital amazonense (59%). 

Os dados profissionais apontam que as instituições estaduais e federais 
são as que mais empregam os egressos (24%, cada uma), sendo o vínculo de tra-
balho da maioria o temporário (24%). No que tange à questão salarial, mais da 
metade (55%) afirmou receber entre R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00. Pelas atividades 
informadas como rotina profissional percebe-se que a maioria dos egressos atua 
na área, porém, ao informar os cargos/funções comprova-se, de forma clara, 
que estas nomenclaturas não estão diretamente relacionadas à comunicação/
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Relações Públicas. Sobre as redes sociais e sobre as plataformas digitais, a maior 
parte (65%) afirmou que as utilizam – um resultado esperado para profissionais 
jovens, pertencentes à chamada “geração Y” – , sendo o serviço de microblog 
Twitter o mais buscado (30%). Quanto ao exercício legal da profissão a maior 
parte dos entrevistados (77%) informou não possuir o registro profissional, 
sendo que os registrados (23%) o fizeram a partir de 2007.

Por meio do cruzamento dos dados sobre a formação acadêmica é pos-
sível perceber que, em parte, o não registro dos novos profissionais se deve 
ao fato de que a maioria dos entrevistados concluiu o curso nos anos de 2008 
(40%) e 2009 (40%). Em relação aos temas desenvolvidos nas monografias, a 
maioria optou por desenvolver planos de comunicação (40%) e mais da metade 
(55%) informou não atuar na área/tema abordados nas mesmas. No que tange 
à participação em projetos de pesquisa e/ou extensão durante a graduação, 
metade (50%) afirmou ter participado, sendo que os de extensão contou com a 
contribuição de um número maior (39%). Após a graduação, um bom número 
(40%) de neo profissionais buscou dar continuidade à qualificação por meio 
de cursos, sendo que a metade fez uma especialização e a outra metade MBAs 
ou mestrados, em geral na área de Marketing (62%). Ressalta-se, mais uma vez, 
que a maioria (80%) dos entrevistados tornou-se bacharel no ano anterior e no 
ano da pesquisa. 
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A formação do Relações Públicas na Ufam:  
desafios e perspectivas

Henrique Wendhausen

O Curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam) celebra 35 anos de ensino na área, de forma ininterrupta, com um novo 
Projeto Pedagógico, o qual lhe dá amparo legal e enuncia seus princípios e 
diretrizes para acompanhar as mudanças intensas na sociedade, haja vista os 
marcantes impactos da revolução científica e tecnológica que apontam para 
novos cenários de vivências e de relações nas organizações e na sociedade de 
um modo geral. Conforme o Relatório da Comissão de Especialistas, instituída 
pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC, 2010, p. 
4), que foi constituída com a finalidade de subsidiar as propostas das diretrizes 
curriculares dos cursos de Relações Públicas: “Os progressos técnicos da comu-
nicação têm impactado profundamente as identidades profissionais e sociais 
do campo, pressionando suas práticas a um constante processo de reflexão e 
renovação”.

O Colegiado do Curso de Relações Públicas criou uma Comissão com 
a competência específica de elaborar o novo Projeto Pedagógico do Curso de 
Relações Públicas, em 21 de março de 2011, por meio da Portaria n° 20/2011, 
do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), designando para presidi-la o 
então Coordenador dos cursos de Jornalismo e de Relações Públicas do Depar-
tamento de Comunicação Social (Decom), professor Me. Henrique Wendhau-
sen, tendo como demais membros as seguintes professoras: Me. Célia Maria 
da Silva Carvalho, Me. Inara Regina Batista da Costa, Me. Judy Lima Tavares 
e a Dra. Maria Emilia de Oliveira Abbud, bem como o representante discente 
Bruno Strahm. Posteriormente a Comissão contou também com a participação 
do professor substituto Me. Jonas da Silva Gomes Junior e com as colaborações 
esporádicas e muito bem-vindas das professoras substitutas Rosângela Azedo 
de Oliveira e Manuella Dantas Correa Lima em algumas atividades e reuniões 
de trabalho. 

O prof. Dr. Claudio Manoel Carvalho Correia ofereceu sua contribui-
ção ao preparar as ementas e planos de ensino das disciplinas Compreensão 
e Produção Textual I, Compreensão e Produção Textual II e Linguagens da Co-

municação, as quais foram aprovadas e incorporadas ao Projeto. Salienta-se que 
diversas pessoas, entre alunos, professores e egressos também contribuíram 
eventualmente para a consecução do novo Projeto Pedagógico do Curso de 
Relações Públicas da Ufam. 

O trabalho teve ainda a orientação e o acompanhamento pedagógico 
do Departamento de Apoio ao Ensino (DAE) da Pró-Reitoria de Ensino de Gra-
duação (PROEG), por intermédio de sua diretora, Prof.ª Me. Tereza Cristina T. 
dos Santos Barbosa, e com o apoio da Pedagoga Me. Marnice Araújo Míglio e da 
Técnica em Assuntos Educacionais Me. Neylanne Aracelli de Almeida Pimenta.

A Constituição do Projeto Pedagógico do curso de Relações Públicas e 
seus Desafios e Perspectivas

O principal objetivo da Universidade Federal do Amazonas é oferecer 
o ensino superior qualificado para a formação de cidadãos, desenvolvendo o 
estudo e a pesquisa em todos os ramos do saber e da divulgação científica 
técnica e cultural, promovendo ações de pesquisa e extensão de forma a bene-
ficiar a população da capital e do interior do Estado do Amazonas. A Ufam tem 
por missão “cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento por meio do 
ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e 
o desenvolvimento da Amazônia” (Ufam, 2010, p. 21). A sua visão se constitui 
pelo reconhecimento da excelência alcançada no ensino público, na produção 
científica e na contribuição para o desenvolvimento social: servidores capacita-
dos, valorizados e comprometidos com a missão; infraestrutura adequada para 
a missão; gerenciamento eficaz apoiado por informações dos processos admi-
nistrativos, acadêmicos e técnicos (Ufam, 2010). 

O novo Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas da Ufam 
(2011) foi concebido a partir do Colegiado do Curso, revisado pelo DAE/PRO-
EG e aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação (CEG). O Projeto Peda-
gógico do Curso (PPC) “norteia cada curso de graduação, estabelecendo seus 
referenciais teóricos e metodológicos, metas, objetivos e estratégias.” (Ufam, 
2010, p. 10). 

O Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas da Ufam foi desen-
volvido em conformidade com as atuais Diretrizes Nacionais para os Cursos de 
Relações Públicas, em vigor desde 2002, mas, também, acompanhou as tendên-
cias discutidas na Audiência Pública que ocorreu na Instituição e que foi realiza-
da pela Comissão de Especialistas, constituída com a competência de subsidiar 
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a formulação das propostas de diretrizes curriculares dos cursos de Relações 
Públicas, instituída pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Edu-
cação (Portaria nº 595, de 24 de maio de 2010). Esta Comissão de Especialistas 
foi presidida pela Profa. Dra. Margarida Maria Krohling Kunsch e contou com 
os seguintes membros: Cláudia Peixoto de Moura, Esnél José Fagundes, Márcio 
Simeone Henriques, Maria Aparecida Viviani Ferraz, Paulo Roberto Nassar de 
Oliveira e Ricardo Ferreira Freitas. 

A Audiência Pública1 da Região Norte foi realizada no auditório Paulo 
Burhein na Universidade Federal do Amazonas, em 1º de outubro de 2010, 
sob a coordenação do prof. Henrique Wendhausen (Coordenador do curso) e 
com o apoio da conselheira Inara Costa do Conselho Regional dos Profissionais 
de Relações Públicas – Conrerp/6ª região.  Este evento foi considerado pelos 
próprios especialistas membros da Comissão como a audiência de maior repre-
sentatividade dentre todas as realizadas nas demais regiões do país, pois contou 
com ampla participação da comunidade local da área das Relações Públicas, 
entre instituições de ensino, estudantes, professores, egressos e profissionais.

O trabalho da Comissão propiciou a consulta pública virtual por meio 
de formulário disponibilizado no portal do Ministério da Educação (MEC) – 
consulta.rp@mec.gov.br -, o qual recebeu contribuições no período de 30 de 
julho a 30 de setembro de 2010. As audiências públicas e a consulta virtual fo-
ram abertas a sugestões, tendo como base as seguintes questões: o perfil espe-
rado do profissional de Relações Públicas diante das transformações políticas, 
culturais, sociais e tecnológicas contemporâneas; as competências necessárias 
à formação superior; e os mecanismos, conteúdos curriculares, padrões de qua-
lidade e instrumentos de formação do profissional a serem incorporados pelas 
instituições de ensino superior. (MEC, 2010).

O perfil do egresso do atual Projeto Pedagógico pressupõe um pro-
fissional comprometido com a ética, humanista, crítico e reflexivo, conforme 
as seguintes características que estão em sintonia com as recomendações do 
Relatório da Comissão de Especialistas instituída pela Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação (2010):

1. Compreensão do campo técnico-científico da comunicação 
de forma a estabelecer uma visão sistêmica das políticas e es-
tratégias de relações com os diversos públicos; 2. Articulação 

1  A Audiência Pública foi registrada em vídeo pelo Departamento de Comunicação Social da 
Ufam, onde se encontra à disposição para consulta.

no exercício de interlocução entre as áreas da comunicação 
e na gestão dos processos de comunicação nas organizações; 
3. Equilíbrio entre formação geral, humanística e específica, 
comportamento ético, e um perfil técnico que o capacite a 
responder aos desafios das suas atividades profissionais; 4. De-
senvolvimento da aptidão de empreender negócios no campo 
da comunicação organizacional, buscando auxílio das novas 
tecnologias e técnicas disponíveis (UFAM, 2011, p. 12).

Diferentemente do antigo curso denominado “Comunicação Social - Ha-
bilitação  Relações Públicas” (conforme consta no portal da Ufam, no endereço 
http://sie.ufam.edu.br/currículo_cursov2.php), o atual Curso de Relações Pú-
blicas, ofertado com essa denominação no primeiro semestre de 2012, teve 
como base de mudança as recomendações da Comissão de Especialistas que 
propôs alterar a concepção dos cursos do campo da comunicação, conforme a 
modalidade de habilitações tradicionais, transformando-os em cursos autôno-
mos. Entretanto, a mudança de denominação não significa o distanciamento 
em relação ao Curso de Jornalismo, haja vista que o novo Projeto cria diversas 
interfaces com os demais cursos, programas e projetos desenvolvidos no De-
partamento de Comunicação Social, fortificando o vínculo entre eles.

As competências gerais elencadas no Projeto Pedagógico do Curso de 
Relações Públicas (2011) mantiveram as características regionais e reproduzi-
ram o que é proposto no Relatório da Comissão de Especialistas, instituída pela 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC, 2010, p. 15):

 Dominar as linguagens e técnicas utilizadas no processo de co-
municação e nas diversas mídias, articulando as dimensões de 
criação, produção e interpretação;

 Articular de forma multidisciplinar e interdisciplinar as interfa-
ces existentes nas diferentes áreas da comunicação, e outros 
campos do saber, promovendo a integração teórica e prática;

  Atuar em consonância com os princípios éticos de comunica-
ção para a cidadania, considerando as questões contemporâ-
neas de sustentabilidade;

 Produzir conhecimento científico no campo de comunicação e 
na área das Relações Públicas.

mailto:consulta.rp@mec.gov.br
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A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas 
(2011) assimilou as principais indicações do Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) da Ufam (2010) no que diz respeito à superação do uso do Currículo Mí-
nimo, considerado de caráter arcaico e herdado do ideário liberal-tecnocrático 
e instrumentalista. O Curso de Relações Públicas inovou sua reformulação ao 
orientar seu Projeto para os elementos que constituem o perfil do egresso, 
incluindo o desenvolvimento de atividades complementares de natureza for-
mativa e a criação da Agência Experimental de Comunicação (AGEXCOM), pois 
conforme determina o Projeto Pedagógico Institucional da Ufam (2010, p. 53): 
“para a reformulação dos currículos sustentada pelo princípio da indissociabi-
lidade ensino, pesquisa, extensão, rompendo com a visão individualista, tecni-
cista e instrumental de organização curricular”. Entretanto, o próprio Projeto 
Pedagógico do Curso de Relações Públicas (2011) reconhece a dificuldade de 
eliminar totalmente o conceito de disciplina da estrutura curricular em função 
de questões administrativas, estruturais, práticas e conceituais.

A confecção do atual Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas 
(2011) também considerou as diversas contribuições e sugestões da comuni-
dade acadêmica como um todo, especialmente no seio do Colegiado do Curso 
e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou ainda por meio do resgate de 
discussões sobre questões pertinentes à atualização de seus parâmetros básicos 
de organização pedagógica. A comissão ponderou sobre pontos fortes e fracos 
como um todo e assumiu uma postura de prudência, adotando como parte 
do projeto do curso a evolução de suas ações primeiramente em direção à 
interdisciplinaridade, pela promoção de uma cooperação ou articulação entre 
disciplinas e outras atividades de ensino-aprendizagem e, futuramente, à trans-
disciplinaridade, por meio da valorização de eixos integradores das diversas 
áreas do conhecimento.

Desta forma, o objetivo geral do Projeto Pedagógico do Curso de Rela-
ções Públicas (2011, p. 14) consiste em: 

 Propiciar a formação de gestores dos processos comunicacio-
nais nas organizações mediante a compreensão do campo te-
órico e técnico-científico do ambiente comunicacional e das 
Relações Públicas, visando a uma formação comprometida 
com a ética, crítica, reflexiva, humanista e que valorize o de-
senvolvimento regional sustentável. 

Os objetivos específicos que norteiam o Projeto Pedagógico do Curso de 
Relações Públicas (2011, p. 14) foram assim elencados:

 a) Promover a interlocução entre a área das Relações Públicas e 
o campo da comunicação e áreas afins;

 b) Buscar o equilíbrio entre formação geral, específica e técnica 
de forma a capacitar o profissional no enfrentamento dos de-
safios de suas atividades de Relações Públicas;

 c) Despertar uma formação empreendedora para prestação de 
serviços na área de Relações Públicas;

 d) Incentivar a produção do conhecimento científico no campo 
das ciências da comunicação e na área das Relações Públicas 
por meio das atividades de pesquisa e de extensão oferecidas 
pela Universidade (PPRP, 2011, p. 14).

A Resolução Normativa nº 43 do Conselho Federal dos Profissionais de 
Relações Públicas (CONFERP), de 24/08/02, atualizou as funções e atividades 
privativas dos profissionais da área, tendo como fundamento as conclusões do 
Parlamento Nacional de Relações Públicas, o qual consubstanciou o esforço 
nacional realizado e organizado pela categoria sob o comando do seu Con-
selho Federal, com o intuito de modernizar a atividade de RP a adequar-se às 
exigências dos novos tempos. Esta Resolução é importante e ajudou a categoria 
na atualização das Diretrizes Nacionais para os Cursos de Relações Públicas 
em vigor desde 2002, e juntamente com as novas recomendações do Relató-
rio da Comissão de Especialistas (2010), contribuiu para subsidiar na reflexão, 
construção e definição das competências e habilidades e estrutura curricular 
e, também, aos demais elementos prescritivos do novo Projeto Pedagógico do 
Curso de Relações Públicas da Ufam (2011).

A matriz curricular do novo Projeto Pedagógico do Curso de Relações 
Públicas da Ufam (2011), apresentada a seguir, foi estruturada pela oferta de 
disciplinas de Formação Básica Geral, de Formação em Comunicação e de For-
mação em Relações Públicas, além das disciplinas de Formação Optativas, como 
atividades suplementares e complementares, tais como estágio supervisionado 
e atividades de pesquisa, extensão e monitoria.
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Quadro I - Estrutura Curricular do Curso de Relações Públicas.

Conteúdos Curriculares   

1.3.1 Formação Básica 
Geral

Disciplinas CR CH
Compreensão e Produção Textual I 3.2.1 60
Metodologia do Estudo 4.4.0 60
Sociologia I 4.4.0 60
Introdução à Filosofia 4.4.0 60
Psicologia Geral 4.4.0 60
Compreensão e Produção Textual II 3.2.1 60
Metodologia da Pesquisa Científica 3.2.1 60
Introdução à Antropologia Cultural 4.4.0 60
Ciência Política 4.4.0 60

SUBTOTAL 33 540

1.3.2 Formação em Co-
municação

História da Comunicação e das Relações Públicas 4.4.0 60
Teorias da Comunicação 4.4.0 60
Fundamentos de Publicidade e Propaganda 2.2.0 30
Fundamentos de Jornalismo 2.2.0 30
Realidade Regional em Comunicação 4.4.0 60
Sociologia da Comunicação 4.4.0 60
Produção Audiovisual 3.2.1 60
Tecnologia da Comunicação e Informação 4.4.0 60
Linguagens da Comunicação 4.4.0 60

SUBTOTAL 31 480

1.3.3 Formação em Re-
lações Públicas

Teorias das Relações Públicas 4.4.0 60
Planejamento em Relações Públicas I 4.4.0 60
Teoria das Organizações Aplicadas à Comunicação 4.4.0 60
Comunicação Dirigida 4.4.0 60
Teoria e Pesquisa em Relações Públicas 4.4.0 60
Produção Textual para Meios Impressos 3.2.1 60
Planejamento em Relações Públicas II 3.2.1 60
Pesquisa em Relações Públicas 3.2.1 60
Comunicação Institucional 4.4.0 60
Comunicação na Gestão Pública 4.4.0 60
Produção Textual para Meios Eletrônicos e Digitais 3.2.1 60
Legislação e Ética em Relações Públicas 4.4.0 60
Assessoria de Comunicação 3.2.1 60
Gestão de Eventos 3.2.1 60
Comunicação Interna e Cultura Organizacional 3.2.1 60
Comunicação Mercadológica 3.2.1 60
Relações Públicas Comunitárias 3.2.1 60

SUBTOTAL 59 1.020

1.3.4 Formação Suple-
mentar Optativas

Comunicação e Empreendedorismo 3.2.1 60
Marketing Político 4.4.0 60
Fundamentos de Design Gráfico 4.4.0 60
Mediação e Negociação de Conflitos 4.4.0 60
Relações Públicas e Turismo 4.4.0 60
Estatística 4.4.0 60
Tópicos Especiais em Relações Públicas 3.2.1 60
Fundamentos de Fotografia e Imagem 3.2.1 60
LIBRAS
O aluno deverá cursar o mínimo de 12 créditos e 180h de disciplinas 
optativas.

Trabalho de Conclusão 
de Curso

Projeto Experimental/TCC 6.4.2 120

Projeto Experimental em Relações Públicas/TCC 10.2.8 270

Estágio Supervisiona-
do

Estágio Supervisionado em RP 13.2.11 360

Atividades Comple-
mentares de Pesquisa, 
Extensão e Monitoria

Atividades Complementares _ 180

TOTAL GERAL 164 3.150

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas (2011, p. 16-17)

Quadro II - Estrutura Curricular-Periodização (Disciplinas Obrigatórias)

PER Sigla Disciplina PR CR C.H.

1º

IHC172
Compreensão e Produção 
Textual I

- 3.2.1 60

FET013 Metodologia do Estudo - 4.4.0 60

IHC173
História da Comunicação e das 
Relações Públicas

- 4.4.0 60

IHS011 Sociologia I - 4.4.0 60
IHF001 Introdução à Filosofia - 4.4.0 60
FEP001 Psicologia Geral I - 4.4.0 60

SUB-TOTAL - 23 360

2º

IHC174
Compreensão e Produção 
Textual II

IHC172 3.2.1 60

IHC175 Teorias das Relações Públicas - 4.4.0 60
IHC176 Teorias da Comunicação IHC173 4.4.0 60

IHC177
Metodologia da Pesquisa 
Científica

FET013 3.2.1 60

IHS008
Introdução à Antropologia 
Cultural

IHS011 4.4.0 60

SUB-TOTAL - 18 300
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PER Sigla Disciplina PR CR C.H.

3º

IHC178
Fundamentos de Publicidade e 
Propaganda

- 2.2.0 30

IHC179
Planejamento em Relações 
Públicas I

- 4.4.0 60

IHC202
Teorias das Organizações Aplica-
das à Comunicação

- 4.4.0 60

IHC203 Comunicação Dirigida - 4.4.0 60
IHC204 Fundamentos de Jornalismo - 2.2.0 30

IHC108
Realidade Regional em Comu-
nicação

- 4.4.0 60

SUB-TOTAL - 20 300

4º

IHC205
Teoria e Pesquisa em Relações 
Públicas

- 4.4.0 60

IHC206
Produção Textual para Meios 
Impressos

- 3.2.1 60

IHS072 Sociologia da Comunicação IHS011 4.4.0 60
IHS037 Ciência Política - 4.4.0 60

IHC207
Planejamento em Relações 
Públicas II

IHC179 3.2.1 60

SUB-TOTAL - 18 300

5º

IHC208 Pesquisa em Relações Públicas - 3.2.1 60
IHC209 Comunicação Institucional - 4.4.0 60
IHC210 Comunicação na Gestão Pública - 4.4.0 60

IHC211
Produção Textual para Meios 
Eletrônicos e Digitais

- 3.2.1 60

IHC099
Legislação e Ética em Relações 
Públicas

- 4.4.0 60

SUB-TOTAL - 18 300

6º

IHC212 Assessoria de Comunicação - 3.2.1 60
IHC213 Gestão de Eventos - 3.2.1 60

IHC214
Comunicação Interna e Cultura 
Organizacional

- 3.2.1 60

IHC215 Comunicação Mercadológica - 3.2.1 60
IHC216 Produção Audiovisual - 3.2.1 60

IHC217
Estágio Supervisionado em 
Relações Públicas

- 13.2.11 360

SUB-TOTAL - 28 660

7º

IHC218 Projeto Experimental IHC217 6.4.2 120

IHC219
Tecnologia da Informação e Co-
municação

4.4.0 60

IHC220 Relações Públicas Comunitárias 3.2.1 60
IHC221 Linguagens da Comunicação 4.4.0 60

SUB-TOTAL - 17 300

PER Sigla Disciplina PR CR C.H.

8º
IHC222

Projeto Experimental em Rela-
ções Públicas

IHC218 10.2.8 270

SUB-TOTAL - 10 270
TOTAL GERAL - 152 2.790

QUADRO SINÓPTICO DA ESTRUTURA CURRICULAR CR C.H.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 152 2.790
DISPLINAS OPTATIVAS 12 180
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 180
TOTAL GERAL 164 3.150
Mínimo de Períodos 08
Máximo de Períodos 12
Limites no Período: Máximo de Créditos 32

Fonte: Projeto pedagógico do Curso de Relações Públicas (2011, p. 17-18)

Quadro III - Disciplinas Optativas

Sigla Disciplina PR CR C.H.
IHC223 Comunicação e Empreendedorismo - 3.2.1 60
IHC120 Marketing Político - 4.4.0 60
IHC224 Fundamentos de Design Gráfico - 4.4.0 60
IHC225 Mediação e Negociação de Conflitos - 4.4.0 60
IHC226 Relações Públicas e Turismo - 4.4.0 60
IEE353 Estatística - 4.4.0 60
IHC227 Tópicos Especiais em Relações Públicas - 3.2.1 60
IHC168 Fundamentos de Fotografia e Imagem - 4.4.0 60
IHP123 LIBRAS - - -

O aluno deverá cursar o mínimo de 12 
créditos e 180h de disciplinas optativas.

- - -

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas (2011, p.18)

Este último quadro representa as possibilidades de oferta de disciplinas 
do Curso de Relações Públicas, mas nada impede que o aluno escolha disci-
plinas de outros cursos para integrar seu histórico, como por exemplo, Inglês 
Instrumental. A disciplina IHC227 — Tópicos Especiais em Relações Públicas 
foi criada com a ementa aberta à proposição, de modo a permitir a inclusão de 
outros conteúdos, técnicas e temáticas não previstas nos demais ementários do 
Projeto. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) deve deliberar sobre a aprova-
ção de proposições para esta disciplina.
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A concepção metodológica do Projeto Pedagógico do Curso de Relações 
Públicas (2011) considera três tipos de aprendizado para nortear as práticas 
docentes: 1) Aprendizado Baseado em Disciplinas Tradicionais; 2) Aprendizado 
Baseado em Problemas; 3) Aprendizado Baseado em Projetos. O Projeto adotou 
quatro princípios didáticos referenciados pelo Relatório da Comissão Interna-
cional sobre a Educação no Século XXI da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a saber: “por meio de um ensino e 
de uma didática que possibilitem o aprender a conhecer, o aprender a fazer, 
o aprender a conviver com os outros, o aprender a ser.” (UFAM, 2011, p. 58).

O princípio de aprender a conhecer se caracteriza “pela busca do domí-
nio dos instrumentos do conhecimento com a finalidade de descobrir, de com-
preender e de fazer ciência” (UFAM, 2011, p. 59). O aprender a fazer se refere 
à formação técnica e profissional do educando e é indissociável de aprender a 
conhecer. O aprender a viver junto diz respeito à participação e à cooperação 
no processo coletivo de aprendizagem, considerado um dos maiores desafios 
contemporâneos para os educandos e educadores. Este princípio, inclusive, 
para alguns autores, é considerado o problema fundamental das Relações Pú-
blicas e a razão de ser da atividade. Por fim, o aprender a ser pressupõe que a 
educação tem como propósito o desenvolvimento total do indivíduo de manei-
ra a conhecer a si mesmo e como meio de conquistar autonomia.

 Os conceitos de ensino e de aprendizado devem estar em sin-
tonia. Deve haver coerência entre os métodos de ensino para 
que se obtenha a aprendizagem pretendida. O ensino é empre-
endido utilizando uma estrutura curricular híbrida: disciplinas 
tradicionais, ensino baseado em problemas e ensino baseado 
em projetos (UFAM, 2011, p. 60).

O Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas (2011) recomenda uma 
educação problematizadora a qual a “avaliação para a aprendizagem não deve en-
fatizar apenas respostas corretas, questões objetivas, mas também a aprendizagem 
a partir de erros, promovendo e diagnosticando a aprendizagem (artigos, projetos, 
portfólio etc)” Ufam (2011, p. 63). Desta forma, a avaliação deve ser exercida como 
um processo gerencial utilizado para realimentar o sistema educacional.

O estágio obrigatório e supervisionado também foi recomendado pela 
Comissão de Especialistas designada pelo MEC, e no caso do Projeto Pedagó-
gico do Curso de Relações Públicas (2011) foi incorporado com o objetivo de 

aproximar o alunado do mercado de trabalho para a aplicação e o desenvolvi-
mento de habilidades e competências desenvolvidas ao longo do curso. Este é 
o aspecto que constitui o maior desafio do novo Projeto, pois depende em certa 
medida da participação e receptividade do mercado de trabalho para o alcance 
de seu desiderato. O estágio obrigatório supervisionado também é dependente 
da capacidade de organização e de coordenação adequada do corpo docente 
envolvido, estando  sujeitos a fatores internos e externos inerentes que pode-
rão incidir em obstáculos. Salienta-se que predomina nos cursos de Relações 
Públicas do Brasil a oferta do estágio facultativo. A regulamentação do estágio 
curricular obrigatório do Curso de relações Públicas está inserida nos apêndi-
ces do Projeto Pedagógico juntamente com seus mecanismos de controle.

O Projeto Experimental de Conclusão de Curso (PECC)2 está previsto 
para ser desenvolvido em dois momentos distintos: por meio da disciplina Pro-
jeto Experimental, a ser cursada no 7º período, com carga horária de 120h, que 
equivale a 06 créditos (sendo 04 créditos teóricos e 02 créditos práticos), e no 
8º período, por meio da disciplina Projeto Experimental em Relações Públicas, 
com 270 horas, perfazendo um total de 09 créditos. O Projeto Pedagógico do 
Curso de Relações Públicas (2011, p. 19) define duas possibilidades de realiza-
ção do produto final:

 Os Projetos Experimentais de Conclusão de Curso (PECC) 
tanto podem ser trabalhos monográficos, resultantes de uma 
pesquisa, quanto trabalhos práticos, e caracterizam-se pela 
pesquisa e pela elaboração de um produto, de acordo com as 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) – especialmente a NBR 14724, por meio da utilização 
de instrumentos e técnicas da Comunicação Social, especifica-
mente de Relações Públicas.

A Universidade Federal do Amazonas, por meio da Pró-Reitoria da Exten-
são e Interiorização (PROEXTI), promove tradicionalmente o desenvolvimento 
de inúmeros projetos e programas de extensão ofertados através de editais pú-
blicos para a comunidade acadêmica, atividades estas que beneficiam as co-
munidades tanto da capital como do interior do Estado do Amazonas, o que 
implica relacionamento concreto com os diversos grupos e associações para a 
realização de temas e ações de interesse público os mais variados.

2  O Regulamento dos Projetos Experimentais de Conclusão de Curso (PECC) do Curso de 
relações Públicas está inserido como apêndice B do Projeto Pedagógico (p. 93-98).
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As atividades de extensão foram pensadas no novo Projeto para levar 
o aluno a perceber a comunidade como campo de atuação de sua futura ativi-
dade profissional, compreendendo seu papel como cidadão, seja por meio da 
participação em atividades desenvolvidas através da Agência Experimental de 
Comunicação (AGEXCOM), ou ainda nos projetos desenvolvidos por meio de 
editais de Atividade Curricular de Extensão (ACE) e Ações de Fluxo Limitado 
(PIBEX), ou ainda a possibilidade de participação em programas de intercâm-
bio e mobilidade estudantil.

A Agência Experimental de Comunicação (AGEXCOM) foi criada para 
cumprir o papel de laboratório para as práticas das diversas disciplinas espe-
cíficas do corpo de Relações Públicas e de outras atividades complementares 
(UFAM, 2011, p. 69):  

 Por outro lado, a importância crescente da atividade de Rela-
ções Públicas como componente da administração de qualquer 
tipo de instituição, indica que uma Agência Experimental de 
Comunicação pode vincular-se estreitamente com a recupe-
ração, projeção ou manutenção da identidade e do conceito 
institucional do Curso e da própria Universidade.

Há também os programas de mobilidade estudantil que possibilitam “a 
compreensão e a apreensão de novas realidades vivenciais, intelectuais e aca-
dêmicas, propiciando alternativas de aprendizagem múltiplas, encurtando dis-
tâncias e rompendo fronteiras nacionais e internacionais”, conforme apregoa o 
Projeto Político Institucional da UFAM (2010, p. 55). O candidato interessado 
em participar do PROMES necessita cursar e ser aprovado em todas as discipli-
nas do primeiro semestre do curso, não pode ser reprovado em mais de uma 
disciplina por período letivo cursado e precisa de coeficiente de rendimento 
acadêmico com grau igual ou superior a seis, além de estar matriculado no 
semestre de solicitação de ingresso no Programa (UFAM, 2010).

As atividades de monitoria têm por objetivo propiciar ao aluno a inicia-
ção na atividade docente, tendo um papel de apoio ao professor da disciplina 
nas tarefas de orientação acadêmica, na participação em atividades laborais, 
ou ainda na elaboração, aplicação e correção de exercícios de ensino-apren-
dizagem, atividades estas que devem ser realizadas em regime de doze horas 
semanais, conforme consta no Manual do Aluno (UFAM, 2010). O curso já par-
ticipou de editais de monitoria ofertados pelo Departamento de Programas Aca-

dêmicos/PROEG em outros momentos e o atual Projeto Pedagógico procurou 
retomar essa cultura como desafio de formação na área das Relações Públicas. 

As atividades de pesquisa auxiliam na formação do aluno-pesquisador 
que conta desde os primeiros períodos do curso com a possibilidade de inves-
tigar cientificamente a área da comunicação, podendo ainda contribuir para 
o seu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 
(PPGCCOM), também pertencente ao Departamento de Comunicação. Atual-
mente, o aluno pode participar dos seguintes grupos de pesquisa: Grupo de 
Pesquisa em Comunicação Social: Estudos Interdisciplinares, Grupo de Pes-
quisa em Semiótica da Comunicação (Mediação), Grupo de Estudos e Pesqui-
sa em Ciências da Comunicação, Informação, Design e Artes (INTERFACES), 
Grupo de Pesquisa Linguagens, Mídia e Moda (MIMO) e o Grupo de Pesquisa 
em Comunicação, Cultura e Amazônia (TROKANOS). O aluno pode também 
desenvolver pesquisas através do Programa de Iniciação Cientifica (PIBIC) e do 
Programa de Educação Tutorial (PET), ou ainda participar de outros editais de 
fomento à pesquisa.

O Programa de Educação Tutorial (PET) em Comunicação, atualmente sob 
a coordenação da Profa. Dra. Ítala Clay de Oliveira Freitas, tem se empenhado na 
busca do estreitamento e do adensamento dos laços entre a graduação e a pós-
-graduação. Quando indagada pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 
dos Programas de Educação Tutorial da Ufam (2012, p. 3) sobre qual a relação 
da proposta de coordenação do PET com os Projetos Pedagógicos dos cursos de 
graduação do Decom, a Profa. Dra. Ítala Clay de Oliveira Freitas assim respondeu:

        A proposta relaciona-se aos Projetos Pedagógicos do Departa-
mento de Comunicação da UFAM (cursos de Jornalismo e de 
Relações Públicas), na medida em que está alinhada aos obje-
tivos de formação do profissional na área, quando na explici-
tação de suas características principais os PPs apontam para 
a autonomia na construção de seu currículo e carreira, senso 
crítico, raciocínio lógico, visão e domínio das demandas con-
temporâneas em termos das novas tecnologias, empreendedo-
rismo, responsabilidade social, ética e base teórica consistente, 
buscando equilibrar os domínios de uma formação geral, espe-
cífica e técnica de forma a capacitar o discente para os desafios 
de suas atividades.
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O Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas (2011) prevê que o 
seu conteúdo deve ser objeto de avaliação contínua para permitir o atendimen-
to de situações imprevistas, correção de desvios, possíveis ajustes das ativida-
des e quanto aos objetivos propostos. Ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
cumpre o papel propositivo e deliberativo quanto aos processos de avaliação 
previstos. Devem ser determinados momentos de avaliação (semestral, anual, 
bianual), com participação de toda a comunidade escolar. A avaliação se dará 
sobre os processos convergentes do Curso, incluindo a avaliação da gestão, a 
avaliação do ensino e da aprendizagem.

Em linhas gerais esses são os principais pressupostos e referenciais que 
atualizam os parâmetros básicos de organização pedagógica e a matriz curricu-
lar do atual Curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas. 
Nota-se que o êxito favorável do Projeto depende de um efetivo conjunto de 
ações permanentes e pela constante vigilância e comprometimento de seus cor-
pos docente e discente na consecução de seus mandamentos. Estes são, em 
última análise, os grandes desafios. 
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Relações Públicas: inquietações e indagações à luz da 
problemática do poder em Michel Foucault

Laura Jane Vidal Bezerra

A leitura de Em defesa da sociedade, coletânea que reúne as aulas pro-
feridas por Michel Foucault no Collège de France, em 1976, suscitou incômo-
dos, inquietações e indagações. Aqueles primeiros devem-se à complexidade e 
densidade que caracterizam o pensamento foucaultiano, as quais acabaram por 
impor a necessidade de buscar e consultar outras obras, tanto do próprio autor, 
quanto de outros, cujo conteúdo fosse voltado para a produção de Foucault. 
Durante o árduo processo de leitura da referida obra, foram vários os momen-
tos em que as ideias do autor, especificamente aquelas relacionadas à questão 
do poder, instigaram o pensar as Relações Públicas (RP) à luz dessas ideias, 
gerando, consequentemente, as inquietações e indagações que deram origem 
ao presente artigo.     

Uma das principais, senão a principal das inquietações envolve a ques-
tão em torno da possibilidade de pensar a atividade profissional de RP como 
mecanismo, dispositivo ou aparelho de poder, como operador de dominação, 
termos usados por Foucault na obra já citada. Considerando o caráter denso e 
complexo da obra do autor, não se pretende, aqui, elucidar conclusivamente tal 
possibilidade, mas esboçar um ensaio, uma tentativa de associar e aproximar, 
de forma introdutória, ao ensejo de uma provocação ou reflexão, a prática das 
Relações Públicas à problemática do poder em Foucault.

Visando dar conta deste empreendimento desafiador, toma-se como ro-
teiro uma exposição inicial sobre as Relações Públicas, seu processo, funções 
e âmbito de atuação; considerações em torno da problemática do poder em 
Michel Foucault e, a partir de tal problemática, o levantamento de indagações à 
atividade profissional de RP, no intuito de estimular uma reflexão crítica sobre 
as mesmas. 

Relações Públicas: processo, funções e âmbito de atuação

As organizações, públicas ou privadas, com ou sem finalidades lucra-
tivas, constituem-se em sistemas que integram pessoas em torno de objetivos 
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comuns. Capital e tecnologia contribuem significativamente para o alcance de 
tais objetivos. Porém, o diferencial e o fator essencial para o desempenho das 
organizações são as pessoas que utilizam e processam o capital e a tecnologia, 
tendo em vista o alcance de objetivos previamente determinados. Neste contex-
to, a comunicação se destaca como atividade necessária para o estabelecimento 
e a manutenção de um relacionamento capaz de integrar as pessoas, propor-
cionar entendimento quanto aos objetivos e procedimentos adequados para o 
alcance dos mesmos. A comunicação, desse modo, é a condição essencial para 
o desempenho das organizações.

Voltadas basicamente para o relacionamento com públicos, as Relações 
Públicas viabilizam e concretizam a comunicação entre a organização e as pes-
soas a ela envolvidas, interna e externamente. Antenadas às necessidades pesso-
ais e aos objetivos organizacionais, as Relações Públicas gerenciam todo o pro-
cesso comunicacional entre organização e pessoas, de modo a garantir unidade 
às ações e manifestações organizacionais, coesão, compreensão, compromisso 
e satisfação dos envolvidos.

No contexto em que se desenvolve a prática comunicativa empresarial e 
governamental, as Relações Públicas assumem a função de gestoras dos relacio-
namentos organizacionais, desempenhando um conjunto de funções que com-
preende: pesquisa, assessoramento, coordenação, planejamento, execução, 
controle e avaliação. Tais funções são desenvolvidas na perspectiva de processo, 
havendo, portanto, entre as mesmas um desencadeamento lógico e ordenado, 
que as integra de forma articulada, de modo que a conclusão de uma delas 
leva, necessariamente, à subsequente, daí a utilização da expressão processo de 
Relações Públicas, em referência ao conjunto de atividades desenvolvidas pelo 
profissional da área. 

A adequada caracterização dos públicos, o conhecimento da entidade, 
de seus pontos fortes e fracos e do contexto em que atua, somente podem ser 
alcançados pela aplicação de pesquisas, cujos resultados permitem o levanta-
mento de dados acerca da organização, um panorama organizacional, ao qual 
se dá o nome, conforme o jargão profissional da área, de diagnóstico, que tem 
como finalidade subsidiar a fase de planejamento e a posterior implantação das 
atividades e instrumentos de RP, entendida esta última como a função básica de 
execução, que consiste na realização prática do que foi planejado e, portanto, 
na implantação das ações e decisões tomadas de programas de comunicação 
e de relacionamento com os diversos públicos organizacionais. Para tanto, as 
Relações Públicas podem recorrer à comunicação massiva – forma de comuni-

cação que utiliza os meios de comunicação de massa (MCM): jornal, rádio, tele-
visão, cinema, revistas; e/ou à comunicação dirigida (nas modalidades: escrita, 
oral, auxiliar e aproximativa) — forma de comunicação desenvolvida a partir do 
conhecimento do público que se pretende alcançar, utilizando instrumentos e 
linguagens adequados e, portanto, direcionados, além da utilização mais recen-
te da internet e de plataformas sociais como blogs, Twitter e Facebook. 

Controle e avaliação são funções que permitem identificar desvios, fa-
lhas e imprevistos em função do que foi planejado e do que foi realizado, fa-
zendo os ajustes necessários a fim de alcançar o pretendido e, nesse sentido, o 
processo de Relações Públicas se reinicia com a pesquisa, o que lhe dá o caráter 
de continuidade.

Coordenação e assessoramento são funções constantes, presentes em 
todas as fases do processo de Relações Públicas. À coordenação compete “ins-
tituir parcerias com os setores, em todos os níveis da organização, para que 
mantenham as suas operações normais em conjunto com as atividades de re-
lacionamento público e de comunicação, referendando a presença do profis-
sional perante os desafios estratégicos da empresa” (FORTES, 2003, p. 162). 
A função de assessoramento constitui o suporte empreendido pelas Relações 
Públicas junto aos líderes da organização no que tange ao processo decisório, à 
solução de conflitos, aos problemas de comunicação e de relacionamento com 
os públicos, aos processos de negociação etc.

A problemática do poder em Foucault

Parece haver certo consenso entre os estudiosos da obra de Michel Fou-
cault quanto à esquematização da mesma em três períodos ou fases: arqueo-
logia, genealogia e ética. Entretanto, Oksala (2011) adverte o leitor quanto à 
necessidade de compreender tal esquematização, que ela chama de “esquema 
tripartite”, apenas como um procedimento pedagógico com a finalidade de fa-
cilitar aos iniciantes a leitura da obra foucaultiana. A autora afirma que o esque-
ma não implica “uma divisão estrita [e que] as três fases não se referem a três 
diferentes métodos ou objetos de estudo. O que marcou o início de cada ‘nova’ 
fase foi a introdução de um novo eixo de análise, que resultou numa visão mais 
abrangente” (OKSALA, 2011, p. 10). Daí, inclusive, a complexidade da obra de 
Foucault, jamais conclusiva, definida ou definitiva, mas sempre renovada, re-
configurada e ampliada, tendo em vista que o autor tinha como hábito subme-
ter seus trabalhos antigos a releituras, reatualizações, à luz dos mais recentes.   
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No que se refere à fase inicial da obra de Foucault, tem-se como eixo 
de análise a constituição dos saberes que caracteriza a fase dita arqueológica, 
quando o autor concentrava suas pesquisas sobre o surgimento dos saberes, 
sobre o emergir de determinados domínios do conhecimento na história do 
pensamento. “Digamos que a arqueologia, procurando estabelecer a constitui-
ção dos saberes privilegiando as inter-relações discursivas e sua articulação com 
as instituições, respondia a como os saberes apareciam e se transformavam”. 
(MACHADO, 1979, p. X). [Grifo do autor]. Importa, neste contexto, o discurso 
científico, principalmente o das ciências humanas, tendo em vista que estas, ao 
tomarem o indivíduo como objeto de investigação, teorizando-o, classificando-
-o, categorizando-o, padronizando-o, acabam por interferir na percepção de si 
mesmo e no seu comportamento, criando, em suma, sujeitos específicos que se 
enquadram nos modelos e padrões por elas criados.  Daí a noção de circularida-
de, de efeito circular, que subjaz ao entendimento de Foucault de que relações 
de poder e formas de conhecimento fabricam sujeitos. O referido autor buscava 
entender, nas análises históricas que empreendia, os processos mediante os 
quais diferentes tipos de sujeito eram fabricados a partir de classificações ditas 
científicas, tais como “louco”, “delinquente” ou “homossexual”. Assim, é válido 
afirmar que as ciências humanas colonizam os grupos sociais, a sociedade e, ao 
agirem deste modo, funcionam como operadoras de um determinado tipo de 
poder. É neste contexto que se pode dizer que Foucault traz o entendimento 
baconiano de que saber é poder para a reflexão, para o pensamento que empre-
ende sobre a sociedade ocidental. 

Se a fase arqueológica, segundo Machado (1979), respondia à questão a 
respeito de como os saberes surgiam e se transformavam, a fase seguinte, dita 
genealógica, também cf. Machado (idem, p. X): 

 tem como ponto de partida a questão do porquê. [...] o que 
pretende é, em última análise, explicar o aparecimento de sa-
beres a partir de condições de possibilidade externas aos pró-
prios saberes, ou melhor, que imanentes a eles — pois não se 
trata de considerá-los como efeito ou resultante – os situam 
como elementos de um dispositivo de natureza essencialmen-
te estratégica [Grifo do autor].

Na fase em questão, Foucault tomou como foco de análise os mecanis-
mos existentes entre o exercício de poder e a produção de saberes reconhe-

cidos como verdadeiros. Introduziu, nas análises históricas que desenvolvia, 
a questão do poder como instrumento para explicar a produção dos saberes, 
sua existência e transformações, tomando-os como peças de relações de poder, 
elementos de um dispositivo de natureza estratégica.

Na terceira fase de sua obra, a ética, trata da constituição do sujeito éti-
co, direcionando as investigações às maneiras pelas quais os indivíduos podem 
moldar o próprio comportamento, por meio daquilo que identificou como téc-
nicas de si. Veiga-Neto (2011, p. 81) diz que para Foucault “A ética faz parte da 
moral, ao lado do comportamento de cada um e dos códigos que preceituam o 
que é correto fazer e pensar e que atribuem valores (positivos e negativos) a di-
ferentes comportamentos, em termos morais”. Este indivíduo que se constitui 
como sujeito ético, convém lembrar, é produto, como já foi dito das relações de 
poder, dos saberes e, acrescente-se agora, da ética (VEIGA-NETO, 2011).

Considerando que não cabe no presente artigo aprofundar-se sobre a 
produção intelectual de Foucault, muito menos dar conta da distribuição de 
suas obras em conformidade às fases brevemente comentadas acima, recomen-
da-se a consulta a alguns estudiosos de sua obra tais como Muchail (2004), 
Oksala (2011) e Veiga-Neto (2011), os quais associam a cada uma daquelas três 
fases as obras do autor e, além disso, desenvolvem a árdua tarefa de apresentar 
o complexo pensamento foucaultiano. 

Outra consideração a ser feita se refere ao fato de que daqui em diante 
serão apresentados, de forma predominante, comentários sobre a publicação 
da obra Em defesa da sociedade, tendo em vista a leitura da mesma por ocasião 
do cumprimento da disciplina Foucault e a governamentalidade. 

O conteúdo das aulas reunidas na obra supracitada é perpassado pela 
problemática do poder, o autor busca entender o funcionamento do poder, as 
múltiplas relações de poder que permeiam a vida em sociedade, advertindo 
que para alcançar tal entendimento é preciso descartar o modelo jurídico da 
soberania, que situa na lei a manifestação fundamental do poder.

Foucault descarta, igualmente, uma concepção econômica do poder, ou 
o que ele chama de “funcionalidade econômica” (p. 20) do poder, pois con-
sidera que “[...] o poder não se dá, não se troca, nem se retoma, mas que ele 
se exerce e só existe em ato [...] o poder não é primeiramente manutenção e 
recondução das relações econômicas, mas, em si mesmo, primariamente, uma 
relação de força”. O poder só existe enquanto é exercido, na relação que esta-
belece entre diferentes forças no interior do corpo social.
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Outro descarte feito por Foucault em sua análise sobre as relações de 
poder é o da noção de repressão por considerá-la inadequada para o enten-
dimento do aspecto produtivo do poder, uma vez que, definir os efeitos do 
poder a partir da repressão, redundaria em uma concepção jurídica do mesmo, 
associando-o a uma lei meramente proibitiva.

A partir dos descartes mencionados, Foucault pondera em torno da pos-
sibilidade de tomar como instrumento para análise das relações de poder na 
sociedade a guerra como modelo estratégico.  

O poder não é exclusividade do Estado, nem dele emana para todo o 
corpo social. “O que aparece como evidente é a existência de formas de exercí-
cio de poder diferentes do Estado, a ele articuladas de maneiras variadas e que 
são indispensáveis inclusive a sua sustentação e atuação eficaz” (MACHADO, 
1979, p. XI).

Na última aula apresentada na coletânea, Foucault dá conta do nasci-
mento do biopoder, o poder sobre a vida, que consiste em organizar e regula-
mentar a vida. O autor estabelece comparações entre as tecnologias do poder 
disciplinar e do biopoder, aos quais ele se refere, respectivamente, como tecno-
logia disciplinar do corpo e tecnologia regulamentadora da vida. Neste sentido, 
trata das transformações no nível dos mecanismos, das técnicas, das tecnologias 
de poder, partindo, inicialmente, do direito da soberania, ao qual se refere 
como a velha mecânica do poder de soberania, que se constituía no poder do 
soberano de fazer morrer ou de deixar viver, direito de vida e de morte exercido 
por ele em relação aos súditos.  

 Poderíamos dizer isto: tudo sucedeu como se o poder, que ti-
nha como modalidade, como esquema organizador, a sobera-
nia, tivesse ficado inoperante para reger o corpo econômico e 
político de uma sociedade em via, a um só tempo, de explosão 
demográfica e de industrialização (FOUCAULT, 1999, p. 297-
298).

O velho poder soberano não dava conta de aspectos situados no nível 
do detalhe (do corpo individual, do homem-corpo) e da massa (do homem-es-
pécie, da população). Decorrem daí dois conjuntos de mecanismos de poder, 
no sentido de dar conta daquilo que escapava à velha mecânica do poder de so-
berania: a disciplina - a tecnologia disciplinar do corpo, o poder disciplinar para 
reger o corpo individual, por meio de vigilância e treinamento, cujo surgimento 

Foucault situa no século XVII e início do século XVIII, operacionalizado nos 
âmbitos escolar, hospitalar, fabril, militar, penitenciário etc.; e a regulamentação 
da vida - a biopolítica ou biopoder que implica o poder de organizar e regula-
mentar a vida, poder que se exerce não mais no nível do homem-corpo, mas no 
nível do homem-espécie, da população, que tem como campos de intervenção 
questões mais abrangentes relacionadas à saúde e higiene populacionais. “A 
biopolítica lida com a população, e a população como problema político, como 
problema a um só tempo científico e político, como problema biológico e como 
problema de poder, acho que aparecem nesse momento” (FOUCAULT, 1999, p. 
293). Ao biopoder, que segundo o autor teria se instalado durante a segunda 
metade do século XVIII, concernem fenômenos coletivos, globais relacionados 
à natalidade, mortalidade e longevidade.

Disciplina e regulamentação constituem conjuntos de mecanismos de 
poder que, embora situados em diferentes níveis, não são excludentes, mas, 
ao contrário, articulam-se no sentido de dar conta tanto do nível individual, 
quanto do nível coletivo, populacional, global. Está assegurada, portanto, uma 
tomada de poder sobre o homem em dois diferentes níveis: primeiro sobre 
seu corpo, por meio de mecanismos disciplinares que agem sobre este cor-
po, determinando gestos e comportamentos, na perspectiva que o considera 
como potencialidade, como foco de forças a serem maximizadas e utilizadas; 
segundo, sobre a espécie humana, sobre a população, por meio de mecanismos 
globais que agem sobre os processos biológicos ou bio-sociológicos (cf. FOU-
CAULT, 1999) das massas humanas, no sentido de alcançar estados globais de 
equilíbrio, de prolongar a vida, de controlar acidentes, de superar fraquezas, 
deficiências, reduzir níveis de mortalidade, estimular a natalidade. Do treina-
mento individual, situado ao nível do sujeito e seu corpo, colocado em prática e 
circunscrito ao âmbito das instituições locais; ao equilíbrio global, direcionada 
à espécie, à população, aos fenômenos coletivos, operacionalizado via procedi-
mentos estatísticos, demográficos e de saúde coletiva, completa-se, consuma-se 
o circuito do poder na sociedade.

O documentário The corporation desnuda, com inquietante criticida-
de, o contexto de atuação das Relações Públicas, daí porque, a inserção de 
considerações sobre o mesmo neste artigo em que se pretende lançar, a partir 
da problemática do poder em Foucault, algumas indagações a esta atividade 
profissional.    

A partir da metáfora bad apple, as corporações são submetidas a um 
exame psicológico de modo a identificar sua personalidade. Para tanto, o do-
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cumentário apresenta a natureza, o impacto e o futuro das organizações, res-
gatando o início das operações corporativas sob o rígido controle do Estado, 
mediante o estabelecimento de regras claras às corporações, autorizando-as a 
desenvolver determinadas atividades.

Nos Estados Unidos, a Guerra Civil e a Revolução Industrial impulsio-
naram o surgimento, cada vez maior, das corporações, como ferrovias, bancos, 
indústrias que, com a acumulação de capital, transformaram-se na instituição 
dominante que hoje conhecemos: onipresentes e paradoxais, pois ao mesmo 
tempo em que geram riquezas causam danos à sociedade e ao planeta.

Consideradas inicialmente como “um presente do povo para servir o 
bem público” (THE CORPORATION), na busca pelo lucro imediato e a qual-
quer custo, as corporações se transformaram “na típica empresa do século XX: 
extrativa, desperdiçadora, abusiva, linear em seus processos, que tira da terra, 
que fabrica, desperdiça, retorna seus produtos à biosfera, detritos para um li-
xão” (THE CORPORATION).

O documentário assinala a falta de controle público sobre as corpora-
ções e a crise de confiança do mercado enfrentada por elas, por conta do en-
volvimento de muitas delas (IBM, Monsanto, Nike, Exxon Valdez, Shell e tantas 
outras) em escândalos ambientais, trabalhistas, fiscais, econômicos, relaciona-
dos à violação dos direitos humanos etc.       

Expressões como “externalidade” - transferência do impacto da atuação 
corporativa a terceiros, no caso, à sociedade - e “tirania intergeracional”- uma 
espécie de imposto arrecadado de gerações futuras – são associadas às corpora-
ções, apontadas como “máquinas externalizadoras” que usurpam a riqueza do 
planeta, praticando um “saque à humanidade” (THE CORPORATION).

Para maximizar os lucros, as corporações precisam transformar as pes-
soas em consumidores inconscientes de produtos que não desejam ou não 
necessitam. Precisam estimular desejos. Impor uma filosofia da futilidade. O 
ideal é ter indivíduos desassociados entre si, cuja concepção de si mesmos, 
o senso de valor, é a quantidade de desejos que conseguem satisfazer. (THE 
CORPORATION). 

Algumas das áreas da comunicação, como RP e Propaganda, são citadas 
como “os grandes setores da economia que se destinam a encaixar as pesso-
as no padrão desejado: fúteis e consumistas e, para tanto, é preciso começar 
desde cedo, com as crianças, consumidoras do futuro” (THE CORPORATION).

A continuidade da discussão ora empreendida, por questão de clareza e 
compreensão, requer que se trace um breve histórico do surgimento das Rela-
ções Públicas. Surgem no auge do capitalismo, no momento histórico em que 
os antagonismos entre as classes sociais se tornam mais evidentes e acabam 
funcionando como um instrumento de controle social a favor do capital.

Nessa época, como diz Andrade (1983), as Relações Públicas, em sua 
fase pré-histórica, viviam a chamada “orientação paternalista”, ou seja, os pro-
fissionais da área procuravam mostrar os patrões como pessoas dotadas de 
interesses filantrópicos e preocupadas com o bem-estar social. Em uma fase 
posterior, as Relações Públicas, ainda de acordo com o autor, vivem a época da 
“orientação tapa-buraco ou fecha-boca”, que consistia no controle ou manipu-
lação de jornalistas, mediante a oferta de empregos e prática de suborno, para 
que os mesmos não publicassem notícias “desfavoráveis” aos seus clientes.

A terceira fase das Relações Públicas, segundo Andrade, foi a chamada 
de “orientação saneadora”, época da II Guerra Mundial, quando governantes 
e empresários, motivados pelas intensas crises e pelo posicionamento desfa-
vorável da opinião pública, sentiram a necessidade de informar e esclarecer o 
público.

A ideia de que as Relações Públicas são uma via de mão-dupla, foi, e tem 
sido, uma grande falácia, dado que elas se encontram comprometidas com a 
burguesia.

Cicilia Peruzzo (1986) evidencia o comprometimento histórico e ideo-
lógico das Relações Públicas com os interesses das classes dominantes e a orga-
nicidade delas ao modo de produção capitalista, tecendo contundentes críticas 
quanto à atuação das Relações Públicas como forma de perpetuar o modo de 
produção capitalista e as implicações daí decorrentes.

Peruzzo contextualiza-as na história, localizando seu surgimento na 
sociedade capitalista norte-americana, em um cenário marcado por intensos 
conflitos entre classe operária: a burguesia, constituída por uma elite minori-
tária que concentrava o poder econômico e os meios de produção, e a opinião 
pública.

Peruzzo desvenda o comprometimento ideológico da atividade com os 
interesses dominantes de então e deixa evidente que ela surgiu em decorrência 
das necessidades do modo de produção capitalista, com o intuito de atendê-las 
e criar condições para a manutenção daquele modelo econômico-produtivo.
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No Brasil, embora fosse outra a realidade, idênticas foram as intenções 
e o vínculo ideológico das Relações Públicas com os interesses do poder eco-
nômico vigente. O Brasil ingressava a pleno vapor no processo de industrializa-
ção. O capital estrangeiro fazia investimentos significativos no país, e indústrias 
estrangeiras aqui se instalavam. Tais indústrias, já bem mais desenvolvidas em 
seus países de origem, importaram seus próprios departamentos de RP.  Con-
flitos trabalhistas anteriores a 1930 despertaram o governo e o empresariado 
local para o fato de que as relações entre patrões e empregados não poderiam 
ser marcadas por tensões que poderiam comprometer o desenvolvimento do 
capitalismo no país, o que levou a necessidade de implantação e desenvolvi-
mento das técnicas de RP.  

No governo de Getúlio Vargas, o Estado, ainda que orientado por uma 
visão populista e paternalista, reconheceu a importância de manter relações 
não conflitantes com as classes trabalhistas. Foi, neste período, que a prática 
das Relações Públicas ganhou impulso no país, objetivando estabelecer um cli-
ma de “cordialidade” entre governantes, empresários e operários.

Assim, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, as Relações Públicas 
tiveram seu surgimento atrelado aos interesses do capitalismo, surgindo em de-
corrência da necessidade de criar condições para o desenvolvimento e expan-
são desse modelo econômico de produção. Concluído este resgate histórico, 
impossível não associá-las ao seguinte comentário de Foucault (1979, p. 221): 
“Não se pode entender o desenvolvimento das forças produtivas próprias ao ca-
pitalismo, nem imaginar seu desenvolvimento tecnológico sem a existência, ao 
mesmo tempo, dos aparelhos de poder”. Não seriam as Relações Públicas um 
destes aparelhos de poder, cujo surgimento, potencializou o desenvolvimento 
das forças produtivas de que nos fala Foucault? 

Peruzzo (1986, p. 51) disseca, com criticidade afiada, a atividade de RP e 
desnuda as artimanhas usadas para “assegurar a existência das condições favo-
ráveis à reprodução do capital”. Tais artimanhas se consubstanciam nos diversi-
ficados instrumentos de comunicação dirigida e programas de relacionamento 
com os diferentes públicos, colocados em prática pelas RP. 

House organs, programas de integração dos funcionários, sistema de re-
presentação dos empregados, concursos do tipo “Operário-padrão”, atividades/
eventos comemorativos e de lazer, programas de visita à empresa são desmasca-
rados por Peruzzo, que evidencia a finalidade ideológica dos mesmos.

Foucault (2009, p. 206) relaciona três critérios atendidos por uma tática 
do poder: “tornar o exercício do poder o menos custoso possível [...] fazer com 
que os efeitos desse poder social sejam levados a seu máximo de intensidade e 
estendidos tão longe quanto possível [...] fazer crescer ao mesmo tempo a doci-
lidade e utilidades de todos os elementos do sistema”. O que fazem as Relações 
Públicas, por meio das atividades e instrumentos acima mencionados senão 
garantir o alcance dos critérios relacionados por Foucault?  

A busca pela compreensão mútua, a prática de “harmonizar conflitos” e 
de fazer convergir interesses contraditórios revelam um modus operandi com-
prometido com os interesses dominantes. O público é visto e tratado como um 
mero objeto ou “alvo” a ser atingido por um discurso tendencioso, que nega a 
controvérsia e injeta, visceralmente, a alienação, à medida que silencia a discus-
são de problemáticas do seu real interesse.

Constituiriam as Relações Públicas uma forma de poder disciplinar?  
Vejamos o que diz Foucault a respeito do mesmo (2009, p. 164): “O poder 
disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem 
como função maior ‘adestrar’; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apro-
priar ainda mais e melhor”. 

A indagação incomoda mais ainda se pensarmos que por intermédio das 
RP, seus instrumentos, atividades e funções, a empresa estende seus tentáculos 
para além do ambiente de trabalho e invade o contexto familiar, as horas de 
folga e de lazer dos funcionários, engendrando condições propícias ao alcance 
de seus objetivos lucrativos.

Idêntico posicionamento é defendido por Vieira (2002). O autor toma 
como ponto de partida a necessidade de compreensão das Relações Públicas 
como atividade, e resgata a contextualização do seu surgimento, evidenciando-
-as como um processo histórico, além de apontar, simultaneamente, os pressu-
postos sociológicos que lhes são inerentes. Reporta-se, ainda, à sua atuação no 
âmbito empresarial, destacando a produtividade como foco dessa atividade, o 
que lhe atribui o caráter de discutível, que se agrava em função da finalidade 
“de formar a opinião pública [no nível tático, e do objetivo] de legitimar o po-
der de decisão da organização” (p. 15), no nível estratégico.

Vieira dá destaque especial à sua dimensão subjetiva, compreendendo-
-as como resultante das relações estabelecidas e mantidas entre organização e 
sociedade, relações que extrapolam a objetividade racional e tecnocrata do pro-
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cesso produtivo, justamente pelo fato de que envolvem seres humanos, sujeitos 
capazes de manifestações plurais, múltiplas.

O autor inicia a discussão sobre público, evidenciando a pertinência do 
mesmo com as Relações Públicas, mas, não conclui aí tal discussão, que será re-
tomada no tópico seguinte, quando ele delimita as categorias massa, multidão e 
público como “situações de inserção do indivíduo na sociedade” (p. 30). Nesse 
contexto, polemiza a definição de opinião pública, bem como os procedimen-
tos adotados pelas pesquisas de opinião e a atuação dos meios de comunicação, 
como massificadores e formadores de uma “audiência estática” (p. 32). 

Vieira se reporta à função das Relações Públicas como “resolver impas-
ses ou manter equilíbrio entre os grupos” (idem), no entanto, apela para o cará-
ter político desta função, à medida que entende que ela deve ser alcançada não 
pela simulação da realidade, mas pela promoção da discussão de assuntos que 
realmente interessem à comunidade. As Relações Públicas, ainda que ligadas ao 
âmbito empresarial, devem ser orientadas para uma convivência produtiva, não 
do ponto de vista econômico ou lucrativo, mas, no sentido de propiciar, didati-
camente, às pessoas informações e conhecimentos necessários ao engajamento 
consciente, fruto de opções maduras e refletidas que lhes permitam o exercício 
de um diálogo político com as organizações e a permuta de interesses.

Vieira discorre sobre a linguagem, historiando a evolução dos estudos 
empreendidos sobre a mesma, com o objetivo de fundamentar sua condição de 
instrumento ou aparelho ideológico, posto que foi utilizada em diferentes con-
textos histórico-sociais como forma de justificação e legitimação do poder.  Como 
decorrência disso, desvenda a persuasão embutida na linguagem, tal como é usa-
da no âmbito organizacional de modo a reforçar e a priorizar os interesses da 
organização, ilusoriamente escondidos sob o disfarce de interesse público que as 
Relações Públicas lhes atribuem, já que, atuando a serviço da dominação, domes-
ticam e condicionam o público, formando seres passivos, na perspectiva daquilo 
que Paulo Freire (apud VIEIRA, 2002) chama de educação bancária. 

O autor discorre sobre a legitimação, mais especificamente sobre a le-
gitimação do poder dominante, destacando o predomínio dos poderes econô-
mico e político, “como as duas forças que atuam na estrutura social” (VIEIRA, 
2002, p. 45), ditando normas e padrões comportamentais, valendo-se, para 
isso, de variadas formas de legitimação como o estímulo material, a coerção, a 
punição, a tradição, os costumes, o carisma pessoal. 

Nesse processo de legitimação do poder dominante não se pode esque-
cer da atuação estatal que, com suas leis, molda comportamentos e inibe resis-
tências. Há ainda a atuação de aparelhos ideológicos como a escola, os meios 
de comunicação, a Igreja entre outros. Inserem-se aí as Relações Públicas como 
“um subsistema de apoio à dominação” (VIEIRA, 2002, p. 56), à medida que 
reforçam o discurso tecnocrata administrativo, buscando “adesões” aos interes-
ses organizacionais, e, assim, mais uma vez, a presente reflexão nos encaminha, 
incomodamente, a uma associação entre as RP e as ideias de Foucault quando 
este assim se expressa a respeito do poder disciplinar: 

 Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo que lhe 
está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos 
de decomposição até às singularidades necessárias e suficien-
tes. ‘Adestra’ as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos 
e forças para uma multiplicidade de elementos individuais 
– pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identi-
dades e continuidades genéticas, segmentos combinatórios 
(FOUCAULT, 2009, p. 164).       

Foucault assinala acima que o poder disciplinar “separa, analisa, dife-
rencia” e diante disto, como não pensar na comunicação dirigida, com suas 
diferentes modalidades e variados instrumentos, que segmenta os diversos pú-
blicos organizacionais e fala diretamente a cada um deles?      

O legado de uma experiência

Foucault teria comentado, certa vez, em uma entrevista, de acordo com 
Johanna Oksala (2011), que tal como existiam livros da verdade e livros de de-
monstração, os seus eram livros de experiência. Pretendia o autor que a leitura 
de suas obras fosse capaz de produzir transformações no leitor, transformações 
que fizessem desse leitor também um agente delas. 

Não passei incólume pela árdua e complexa tarefa de ler Foucault! Con-
fesso-me incomodada por suas ideias a respeito do poder, de sua manifestação 
nas diversas instâncias sociais que nos cercam. Incomoda-me mais ainda a per-
cepção de que as Relações Públicas se encaixam como uma luva na concepção 
foucaultiana de poder.    
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Não tenho posições definitivas, tampouco respostas conclusivas a res-
peito dos questionamentos que pude direcionar às Relações Públicas, a  partir 
da leitura da obra de Foucault. Restam-me, porém, como legado desta expe-
riência, o incômodo e a inquietação capazes de estimular o aprofundamento 
da reflexão aqui iniciada, capazes de semear expectativas e possibilidades de 
transformação no pensar, fazer e ensinar Relações Públicas.   
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Consultoria de Relações Públicas:  
suporte indispensável para a gestão dos 

relacionamentos corporativos
Fábio França

As Relações Públicas representam hoje uma atividade de consultoria es-
pecializada que é exercida de maneira global por milhares de pessoas. Devem 
ser focalizadas como ligadas aos assuntos públicos (public affairs), à ordenação 
do planejamento e da gestão das relações corporativas com os múltipúblicos 
da organização no interesse de seus negócios. Trata-se de recurso estratégico 
destinado ao estudo da estrutura empresarial e à implantação de planos que 
contribuam para a consecução dos objetivos da organização a partir da sua de-
claração de missão, valores, e do estabelecimento de políticas de inter-relações 
com os públicos de referência.  

O consultor de Relações Públicas acompanha a evolução das empresas 
que adotaram novas e mais sofisticadas formas de administração, que vão desde 
a qualidade total na produção aos indicadores do balanced scorecard, e da 
gestão do conhecimento à governança corporativa. O grande desafio desses 
consultores é entender esse processo inovador da administração e trabalhar 
como a inteligência estratégica da gestão das relações que acontecem nesse 
novo contexto empresarial para dar suporte aos relacionamentos corporativos 
da organização de forma planejada e continuada.

Na governança corporativa estão em jogo os sistemas de valores, a es-
trutura do poder, os propósitos estratégicos, as práticas de gestão, mas nela se 
desenvolve também um capítulo importante, que é o do relacionamento entre 
as partes interessadas. Este é o campo próprio do trabalho do consultor de re-
lacionamentos, os quais, na governança corporativa, estão diretamente ligados 
aos processos de gestão estratégica (visão de longo prazo).

A atividade de Relações Públicas caracteriza-se, portanto, pela ação fun-
damentada no planejamento estratégico global da organização, em seus princí-
pios éticos e operacionais. Trabalha não com fatores sazonais, como as habilita-
ções midiáticas ( jornalismo, publicidade), mas com diretrizes corporativas de 

sustentação, continuada e uniforme. Seu objetivo maior é fazer a gestão perma-
nente das políticas corporativas da organização em seus relacionamentos e em 
sua comunicação com os públicos de interesse visando o business continuity.

Natureza das Relações Públicas

A análise desse cenário convida à reflexão pela necessidade de reposi-
cionar as Relações Públicas perante as grandes transformações do mundo glo-
balizado de negócios, hoje conduzido por iniciativas mais criativas, abrangen-
tes, seguras, que colocam as organizações em patamar bem diverso daqueles 
que as conduziram no passado em termos de modelo de negócios; de proces-
sos; de mercado; de relacionamento com públicos de interesse; e de busca por 
resultados. O cenário descrito nos leva a questionar qual a natureza essencial 
das Relações Públicas?  Podem continuar a constituir o mix da comunicação 
social ou é preciso diferenciá-las claramente do jornalismo, da publicidade, da 
comunicação, atribuindo a elas função estratégica vinculada ao planejamento 
global da empresa, à gestão de negócios?

Quem nos dá uma primeira resposta é o consultor de comunicação Ro-
berto Jenkins de Lemos, quando afirma: 

 É preciso levar em conta que Relações Públicas existem em fun-
ção de uma organização e a gênese do seu processo de matura-
ção está intimamente acoplada ao desenvolvimento da estrutu-
ra empresarial e, num segundo momento, à consolidação dos 
sistemas de governos democráticos (LEMOS, 1986, p. 7-16).

O questionamento de Lemos (1986, p. 17-25) sobre a função de Rela-
ções Públicas foi exposto em duas apresentações feitas no IX Congresso Brasi-
leiro de Relações Públicas, realizado em Salvador em 1986, nas quais ele analisa 
detalhadamente os fatores que levaram à classificação errônea da atividade no 
Brasil, fato que não foi contestado pela academia, nem pelas entidades repre-
sentativas da categoria, e que deu origem à discussão infinda sobre a identidade 
e a função das chamadas habilitações da área da comunicação social que só re-
centemente voltaram a merecer a atenção do Ministério da Educação em busca 
de sua melhor definição.

Ao analisar a doutrina de Relações Públicas, Lemos (1986, p. 7-8) obser-
va que o diploma legal que regulamentou a atividade profissional no Brasil en-
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fatizou o campo institucional como sua exclusividade, mas complementa que, 
examinando a doutrina de Relações Públicas, “não temos como abrigar dúvidas 
quanto à nítida vinculação dessa técnica (Relações Públicas) com o processo 
de gestão das organizações, vale dizer, à administração”.  E sua conclusão é 
clara: “Relações Públicas, pois, é uma atividade de apoio gerencial; logo, é uma 
atividade do campo administrativo. E mantê-la na área da comunicação social, 
revelará a existência de interesses outros, estanhos à normalidade”. Para ele 
(1986, p. 15), não há dúvida: “Relações Públicas é inequivocamente da área de 
administração”.  

Lemos (1986, p. 12), ao se referir à doutrina brasileira de Relações Pú-
blicas, ressalta que seus pontos centrais foram levantados em 1977 por Roberto 
Porto Simões, Teobaldo de Andrade, Caio Augusto do Amaral e Francisco Higi-
no Barbosa Lima, e conclui que “por diversos ângulos de abordagem, Relações 
Públicas está vinculada à dinâmica organizacional; isto é, existe por instituição 
e constituição da organização, com o propósito declarado de integrá-la ao seu 
ambiente. Portanto aos seus públicos”. Por isso, para Lemos (1986, p. 2), Re-
lações Públicas têm “nítida vinculação dessa técnica com o processo de gestão 
das organizações, vale dizer, à administração... e se caracteriza pela procura da 
integração Poder/Públicos”.

Talvez a falta desse entendimento seja responsável pela dificuldade em 
compreender o que são e o que fazem as Relações Públicas. A visão da relação 
administrativa da atividade, que começou a se formar nas origens das Relações 
Públicas no Brasil por um grupo de empresários, foi logo suplantada por uma 
legislação intempestiva do regime militar que a desviou de sua essência e a 
impediu de se desenvolver como em outros países, onde são reconhecidos os 
fins democráticos, estratégicos e gerenciais da atividade.

A literatura brasileira sobre Relações Públicas é significativa, aumentou e 
melhorou em qualidade, mas nem sempre respaldada por pesquisas e estudos 
científicos sobre a prática e as tendências do seu exercício no Brasil, apresen-
tando caráter repetitivo, sem inovação. Dessa forma, os textos que continuam 
alimentando estudos mais profundos sobre a natureza das Relações Públicas 
continuam sendo os estrangeiros, que as vinculam à administração e ligadas à 
chamada coalizão dominante, como explica James. E. Grunig, sem dúvida, o 
maior pesquisador e autoridade em Relações Públicas da atualidade. Reforçan-
do a natureza administrativa da atividade, Grunig ensina que:

[...] a função de Relações Públicas deve ser reconhecida como 
capaz de ser desempenhada como função gerencial estratégi-
ca para ajudar a organização a ser eficaz. O alto executivo de 
Relações Públicas deve desempenhar um papel importante nas 
tomadas de decisões organizacionais, pertencer ao influente 
grupo de líderes organizacionais que os estudiosos da Admi-
nistração denominam coalizão dominante, e possuir relativa 
autonomia para desempenhar esse papel estratégico (GRU-
NIG, 2011, p. 53-54).

Grunig e sua equipe realizaram uma extensa pesquisa sobre a prática 
das Relações Públicas nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Esse estudo 
produziu uma Teoria Geral de Relações Públicas, publicada em três volumes 
que passou a ser conhecido como Teoria de Excelência em Relações Públicas, 
apresentada em dez princípios, que retratam fielmente como as Relações Públi-
cas são compreendidas e praticadas nesses países. Em confirmação à descrição 
das Relações Públicas como atividade gerencial, aqui vão citados os dois primei-
ros princípios do Excellence Study:

 Princípio 1. O alto executivo de Relações Públicas participa dos 
processos de gestão estratégica da organização (tomada de de-
cisões) e os programas de comunicação são desenvolvidos para 
públicos estratégicos identificados como parte desse processo.

 Princípio 2. O alto executivo de Relações Públicas é membro da 
coalizão dominante da organização ou se reporta diretamente 
aos diretores executivos que pertencem a ela (GRUNIG, 2011, 
p. 54).

Ao comentar esse princípio, Grunig ressalta: 

 A função de Relações Públicas raramente terá participação re-
levante na gestão estratégica e nem terá poder de influenciar 
decisões-chave da organização a menos que o alto executivo de 
Relações Públicas faça parte ou tenha acesso à alta direção com 
maior poder na organização (GRUNIG, 2011, p. 54).
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Se considerarmos que a atividade deve atuar como consultoria especia-
lizada ligada à administração, verificamos que ela se distingue claramente do 
jornalismo, da publicidade e da comunicação. Ferrari esclarece bem esse ponto 
ao dizer:

 O exercício eficaz das Relações Públicas só será possível se vier 
fundamentado numa visão multilateral da relação e na capaci-
dade altamente desenvolvida de definir diretrizes e de planejar 
e gerir relacionamentos, ultrapassando, na sua ação, a exclusi-
vidade do caráter midiático e operacional, o que não passa de 
uma inversão de papéis que transforma Relações Públicas em 
instrumento de comunicação, quando a comunicação é que 
deveria ser seu instrumento (FERRARI, 2011, p.158-159).

Deve ficar claro que, como função estratégica, assessorando a coalizão 
dominante, não cabe às Relações Públicas administrarem a empresa, cabe sim, 
cuidar de relacionamentos corporativos, de assuntos públicos, fazer a identifi-
cação dos públicos e contribuir para que a empresa tenha pleno conhecimento 
do que ocorre nos cenários interno e externo, para que possa tomar decisões 
inteligentes relativas ao desenvolvimento de seus negócios. “O papel dos profis-
sionais, segundo a IPRA (1982, p. 8), é dar assistência aos seus chefes, transfor-
mando o temor das mudanças em oportunidades produtivas, que contribuam 
efetivamente para a sociedade e para o indivíduo, nos níveis global e local”.

O processo administrativo na relação com os públicos

A tese aceita por grande parte dos autores é que a atividade de Rela-
ções Públicas deve estar diretamente ligada à cúpula da organização. Entre-
tanto, ao descreverem suas funções específicas, muitos as colocam no campo 
operacional no qual é exercida, na maioria das vezes, como atividade de apoio 
e não estratégica, sem participação na gestão de diretrizes e políticas de rela-
cionamentos corporativos. Em síntese, pode-se afirmar que os relacionamentos 
corporativos, ligados à atividade-fim da organização, dizem respeito, priorita-
riamente, à cúpula administrativa (coalizão dominante) e, secundariamente, 
às lideranças intermediárias, pois os representantes dessas áreas são, de fato, os 
“relacionadores públicos” que interagem com o mundo dos negócios, tratam 
dos interesses maiores da organização, lidam com os pluripúblicos da empresa 
em escala essencial, não essencial e, também, cuidam da gestão dos relaciona-

mentos com as redes que podem interferir nas suas atividades. Isso significa 
que, desde Ivy Lee e Edward Barnays, a atividade de Relações Públicas surgiu 
não como profissão e sim como consultoria qualificada ligada aos negócios da 
empresa, a sua gestão estratégica, ao marketing, aos relacionamentos com os 
públicos de referência, com setores governamentais, políticos, com a opinião 
pública, e não perdeu essa característica que define sua natureza. 

Explicando um pouco mais: quando se considera a atuação essencial 
das empresas para a conquista das atividades-fim, verifica-se que quem faz e 
coordena os corporate affairs com os públicos relevantes, em primeiro plano, 
é seu corpo diretivo – a coalizão dominante: o board of directors, os CEOs, 
presidentes, diretores, conselhos de administração. São eles os autênticos “re-
lações-públicas” da organização, responsáveis pelo planejamento estratégico, 
pela implantação da governança corporativa, da missão da empresa, das dire-
trizes que comandarão as estratégias de convergência compartilhada com as 
redes de negócios.

Compete a esse corpo diretivo fazer a arquitetura dos relacionamentos, 
a definição dos públicos de interesse, os quais poderão influenciar as decisões 
da empresa ou serem influenciados por ela. São eles que se relacionam em 
primeira escala com os setores governamentais, com o mundo dos negócios, 
com os organismos representativos do interesse tecnológico e produtivo da 
organização para atingirem seus objetivos de longo prazo.

Em segundo plano, quem faz relacionamentos constantes e cuida dos 
interesses imediatos da empresa são os gerentes ou dirigentes intermediários, 
pois cumprem as estratégias da empresa e executam as ações necessárias para 
que ela seja produtiva e lucrativa na relação com: fornecedores, mercado, 
clientes, centros de tecnologia, comunidades e outros parceiros. Neste setor, 
encontram-se profissionais que representam várias especializações como, ad-
ministradores, advogados, engenheiros, arquitetos, gestores de marketing, ne-
gócios, projetos, produtos, especialistas em tecnologia industrial, produção, 
manutenção, tecnologia digital, gerentes de sistemas e informação, de projetos 
de sustentabilidade e biólogos, por exemplo. Como gerentes, na expressão de 
Grunig (2011, p. 27), “assessoram a alta administração, planejam e dirigem 
programas de Relações Públicas”. 

Esses profissionais exercem, portanto, sua função precípua de relacio-
namento com públicos que podem contribuir ou interferir nos negócios da 
empresa e procuram influenciá-los positivamente para que se tornem parceiros 
no desenvolvimento das atividades empresariais. São verdadeiros profissionais 
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de Relações Públicas, com plenos direitos, enquanto fazem a intermediação dos 
interesses da empresa com o mundo dos negócios. Não há corporativismo que 
possa impedir que os corporate affairs sejam feitos por esse importante corpo 
de profissionais que tem merecido atenção cada vez maior das empresas e são 
por elas treinados para o cumprimento eficaz de suas atividades. O maior erro 
histórico da introdução das Relações Públicas no Brasil foi a exclusão dos em-
presários, situação à qual já nos referimos, e que veio tolher seu livre exercício 
de consultoria administrativa qualificada na gestão de relacionamentos com os 
públicos estratégicos da empresa. 

Cursos de especialização do tipo MBA em Gestão de Relacionamentos 
Corporativos, de Comunicação e de Reputação Corporativas, poderiam ser ofe-
recidos a esses executivos para que pudessem efetivar, com maior êxito, a ges-
tão corporativa dos relacionamentos, da comunicação e dos ativos intangíveis 
da organização, e para que contribuam com maior eficácia para seus resultados.  
Em apoio ao que aqui se diz, pode-se lembrar que há 30 anos o Gold Paper da 
IPRA (04/01/1982), ao apresentar um modelo para o aprendizado das Relações 
Públicas para a prática profissional diz: “[...] idealmente, o aprendizado de Re-
lações Públicas deverá ser proporcionado principalmente aos estudantes que 
já receberam seu primeiro diploma universitário em outros campos, tais como 
comércio, sociologia, psicologia e jornalismo.” E ainda afirma que “a maioria 
dos professores de maior destaque crê que seus programas são mais eficientes a 
um nível de mestrado”. E a IPRA manifesta-se com clareza sobre a sua convicção 
ao afirmar:

 Ao colocar o impacto do aprendizado de Relações Públicas em 
um nível superior à graduação básica de bacharelado, também 
elevaríamos a qualidade das Relações Públicas propriamente 
ditas. Isso porque é neste nível que a maioria das profissões 
maiores – como o Direito e a Medicina – educam seus profis-
sionais (IPRA, 1982, p. 8).

O maior reconhecimento da importância das Relações Públicas no Bra-
sil situou-se sempre nas Agências e Consultorias especializadas na área, exata-
mente porque elas atuam como consultoras, empregam sistemas adequados 
de relacionamentos corporativos e comunicação para tratar dos interesses das 
empresas, dos seus negócios, dos ativos intangíveis, de sua identidade, concei-
to, marca, reputação corporativa e issues management.  Isso comprova que a 

força e o valor das Relações Públicas residem na consultoria especializada dos 
relacionamentos corporativos como suporte à administração.

No terceiro plano dessa cadeia, encontram-se as atividades técnicas e 
operacionais que, na maioria das vezes, ficam a cargo dos iniciantes nas ativi-
dades de relacionamentos e de comunicação. “Os técnicos, na explicação de 
Grunig (2011, p. 27), “realizam serviços tais como redação, edição, ilustração, 
contatos com a mídia, ou produção de publicações”. Do ponto de vista de di-
vulgação da empresa, podem ser incluídos nesse plano os colaboradores aos 
quais se atribui, às vezes, grande poder de promoção da empresa, principal-
mente quando externamente fazem o marketing “boca a boca” da excelência 
da empresa. Essa suposição para ser válida, exige que os colaboradores estejam 
conscientes de sua posição, e satisfeitos com o trabalho, bem informados sobre 
a empresa, seus produtos e suas políticas operacionais, pois a força dos rela-
cionamentos encontra-se, de fato, no plano das lideranças empresariais e não 
no plano operacional, o que pode ser confirmado com as palavras de Grunig:

O Estudo da Excelência demonstrou que o valor das Relações 
Públicas advém dos relacionamentos que as organizações de-
senvolvem e mantêm com públicos. Também demonstrou que 
a qualidade dos relacionamentos é mais o resultado do com-
portamento da organização e menos das mensagens dissemi-
nadas pelos comunicadores. O setor de Relações Públicas pode 
influenciar decisões e comportamento gerenciais só se for lide-
rado por um gestor habilitado a desempenhar um papel crítico 
na gestão estratégica da organização (GRUNIG, 2011, p. 68).

Corporate public affairs

A preocupação maior das organizações, segundo os planos de interação 
com o mercado, concentra-se nos relacionamentos corporativos, ligados aos 
assuntos públicos e ao exercício de suas atividades de negócios, e não mais à 
visão institucional das Relações Públicas como instituídas no Brasil. O principal 
objetivo do relacionamento organização/públicos sustenta-se em linha ampla 
de interesses institucionais, promocionais, mercadológicos, nas parcerias com 
os acionistas, investidores, colaboradores, clientes, fornecedores, revendedo-
res, setores governamentais e demais públicos ligados às operações produtivas 
e comerciais da organização. Empresas e públicos têm interesses comuns de 
produtividade e lucratividade e podem ser influenciados reciprocamente. São 
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parceiros, cientes de que, para obterem resultados, devem atuar em conjunto 
por meio de relacionamentos corporativos permanentes.

Em sua definição ampla, relacionamento é o ato ou efeito de se relacio-
nar; capacidade em maior ou menor grau de conviver bem com outros, de es-
tabelecer vínculos oficiais, permanentes ou não, com objetivos bem definidos. 
Indica sempre reciprocidade, interdependência, troca e busca de vantagens 
comuns. Tal é sua importância no cenário atual das empresas que passou a ser 
considerado também como valor intangível na opinião de Domeneghetti:

O Capital de Relacionamento é o capital formado por toda a 
malha de Relacionamentos que a empresa tem em seu ecos-
sistema, integrado e participante (ativa ou passivamente) de 
diversas redes/networks; e os diversos perfis, redes, tribos, seg-
mentos e clusters de clientes são apenas alguns desses atores 
(DOMENEGHETTI, 2009, p. 102).

Os relacionamentos corporativos (de corpus, corporation) se reportam 
à organização como um todo – corpo constituído por muitas partes estrutura-
das, que interagem com os públicos de interesse e, muitas vezes, segmentados, 
para atingir os objetivos de negócios. 

É um termo sistêmico no sentido de sistema orgânico, corpo vivo, de or-
ganismo ou organização total, inteira e integrada. Significa a reunião de pesso-
as, de grupos, movidos pelos mesmos objetivos e interesses, agindo de maneira 
integrada e convergente. Para França:

 Relacionamentos corporativos são as relações mantidas em 
caráter permanente ou não pela organização com públicos 
selecionados para o desenvolvimento de suas operações eco-
nômicas e sociopolíticas ou institucionais por meio de com-
prometimentos jurídicos, administrativos, de troca de tecnolo-
gia, de conhecimentos, de fornecimento de matéria-prima, de 
parcerias de negócios, desenvolvimento de projetos industriais 
e de pesquisas com o objetivo de manter mútua cooperação e 
garantir resultados favoráveis para as partes e para as regiões 
onde operam (FRANÇA, 2011, p. 277).

Como os relacionamentos corporativos representam a soma de todos os 
métodos de auto-representação da empresa perante os públicos, revestem-se 
de prioridade na sua constituição e são mais importantes do que a preocupação 
com a reputação empresarial, na opinião de Grunig:

 Em lugar de considerar a reputação como a única medida do 
valor das Relações Públicas nossa pesquisa sugere que pro-
fissionais de Relações Públicas deveriam se concentrar nos 
relacionamentos como indicadores do valor e de sucesso de 
seu trabalho. A pesquisa também indica que a atividade de 
Relações Públicas tem uma ligação muito mais forte com os 
relacionamentos do que com a reputação, e que relacionamen-
tos deveriam ser o centro do estudo de avaliação nas Relações 
Públicas (GRUNIG, 2011, Parte I, c. 3, p. 103-104).

A convergência dos relacionamentos contribui para a obtenção dos re-
sultados que a organização quer alcançar, para fixar contratos, parcerias, com-
promissos, garantir cumprimento das diretrizes e do trabalho conjunto, que 
obedeça ao planejamento estratégico da organização e contribua para aumen-
tar o valor de seus negócios. Grunig chama atenção sobre esse aspecto em 
dois textos: “Os relacionamentos servem para ajudar a compreender o que as 
pessoas pensam e dizem a respeito de uma organização, e também como ava-
liam seu relacionamento com essa organização” (2011, P. I, c. 3, p. 103-104). 
E “Quando um departamento de Relações Públicas auxilia uma organização a 
construir bons relacionamentos com públicos, existe valor para a sociedade 
bem como para a organização” (2011, P.I, c. 2, p. 43).

Gestão dos relacionamentos

Tão importante quanto estabelecer relacionamentos corporativos é a 
necessidade de se fazer sua gestão, pois exigem monitoramento contínuo para 
se manterem ativos, gerando valor no processo administrativo, como adverte 
Domeneghetti: 

 A correta gestão do Capital de Relacionamentos traz impactos 
diretos aos resultados da empresa nos prismas econômico, 
financeiro e competitivo, uma vez que seu esforço em gerar 
valor a partir do Relacionamento engloba dimensões como ne-



139138

MeMória do Curso de relações PúbliCas da uFaM: 35 anos de TrajeTóriainara regina baTisTa da CosTa e jonas da silva goMes júnior (org.)

cessidades, percepções e expectativas, associados às promes-
sas e aos modelos comerciais, de atendimento, de forma prati-
camente individual, com toda sua cadeia de valor, ou seja, seus 
clientes, fornecedores, colaboradores etc (DOMENEGHETTI, 
2009, p. 102-3)

A gestão dos relacionamentos corporativos deve ser planejada a partir 
das diretrizes organizacionais, por exemplo, visão, missão, objetivos, valores, 
ética, cultura e estratégias de curto, médio e longo prazo. Daí seu caráter es-
tratégico e a necessidade de identificar com precisão os públicos de interesse, 
além de, planejar e gerenciar da melhor forma possível a relação com todos 
e cada um deles, com o objetivo de conseguir a convergência das ações e a 
obtenção dos resultados que a organização pretende alcançar nessa interação.

Para serem eficazes, os relacionamentos corporativos devem ser pro-
gramados, monitorados e gerenciados de maneira continuada. Concentram-se 
prioritariamente nos públicos propulsores das atividades que levam ao cum-
primento da missão da organização. Determinam o grau de envolvimento e 
comprometimento da empresa com seus públicos e vice-versa. Para isso, é pre-
ciso levar em conta as seguintes indicações: identificar e mapear os públicos; 
estabelecer os objetivos e os padrões de relacionamento antes de implantar 
planos de comunicação.

É necessário ter em mente que os relacionamentos corporativos são glo-
bais. Eles ocorrem entre corporações cujo objetivo é efetuar suas parcerias, 
desenvolver e concretizar negócios, não só em níveis mundiais, mas também 
regionais e locais. Bons e sólidos relacionamentos desenvolvem-se lentamente 
e não podem ser só locais. Grunig (2011, Parte I, c. 2, p. 64) afirma que “Todas 
as organizações devem ter relacionamentos globais. Até mesmo um pequeno 
negócio aparentemente local pode ter concorrentes de outros países e se abas-
tecer de um fornecedor internacional”. 

Outro dado a considerar é que as redes de relacionamentos corporati-
vos são amplas e diversificadas. Revestem-se de peculiaridades institucionais, 
mercadológicas, jurídicas, sociais, governamentais, e de outras que as podem 
tipificar, para que se construa a arquitetura dessas redes, determinem seus obje-
tivos e o nível de interdependência da organização das partes interessadas. Seu 
foco são os públicos dos quais a organização depende para o desenvolvimento 
e consolidação de suas atividades.

Em razão dessa amplitude, os relacionamentos são estabelecidos em es-
cala de redes prioritárias, cujo objetivo é atender aos interesses maiores da em-
presa. Podem ser considerados, por exemplo, vários tipos de redes de relaciona-
mentos: redes institucionais; de assuntos públicos; financeiras; mercadológicas; 
internacionais; culturais; midiáticas e do Terceiro Setor, por exemplo.

Públicos – base dos relacionamentos corporativos

A arquitetura dos relacionamentos corporativos tem como base a iden-
tificação, mapeamento e definição dos públicos de interesse da organização. A 
empresa precisa determinar, no universo dos públicos, aqueles que compõem 
ou poderão compor a cadeia de relacionamentos corporativos e o porquê do 
relacionamento. Em nosso estudo sobre o tema, verificamos que há multiplici-
dade de definições, geralmente de caráter sociológico ou situacional, que pro-
curam tipificar o conceito de público, mas apresentam diversas incongruências 
na sua aplicação principalmente por dois motivos: (a) a não consideração das 
transformações acontecidas nas empresas e dos objetivos do relacionamento; 
(b) a falta de critérios seguros para se determinar com precisão qual a natureza 
de cada público na sua relação com a empresa.

Em nosso estudo sobre o tema, estabelecemos uma conceituação lógica 
de redes de públicos essenciais, não essenciais e de interferência, fundamentada 
em três critérios, que podem ser analisados na obra Públicos: como identificá-los 
em nova visão estratégica – Business relationship ( YENDIS, 2012). 

O primeiro critério é o grau de dependência jurídica ou situacional da 
organização de seus públicos, que nos permite definir os públicos essenciais 
em constitutivos e não constitutivos da organização. Os primeiros respondem 
diretamente pela organização – proprietários, diretorias, acionistas; os segun-
dos trabalham para o seu desenvolvimento e sustentação na luta pela sobrevi-
vência. Dedicam-se ao cumprimento das atividades-fim, como os colaborado-
res, fornecedores, clientes etc. 

O segundo critério é o grau de participação, maior ou menor, nos ne-
gócios da empresa, na defesa de seus interesses e na sua promoção. São os 
públicos não essenciais, dedicados ao cumprimento das atividades-meio pela 
prestação qualificada de serviços, como agências de publicidade, Relações Pú-
blicas, associações de classe etc.

O terceiro critério é o grau de interferência dos públicos sobre a or-
ganização e os seus negócios: são os públicos da rede de interferência. Esses 
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públicos não participam nem da constituição, nem da manutenção da empresa. 
Podem interferir nos seus negócios e até na sua sobrevivência. São represen-
tados pelas redes de concorrência, de comunicação de massa, pela internet 
(mídias digitais, redes sociais), e ainda redes de ativistas e ideológicas.

Para se obter êxito na utilização dessa conceituação lógica, é preciso 
aplicar com precisão os elementos indicadores da inter-relação empresa/pú-
blicos que compõem seu paradigma. Assim, para estabelecer corretamente o 
processo de relacionamento e compreendê-lo em sua totalidade é necessário:

1) Determinar o tipo de públicos de interesse maior da empresa (emprega-
dos, fornecedores, clientes etc);

2) Descrever o tipo de relacionamento que a empresa quer manter com 
cada um dos públicos e o porquê (legal, social, de negócios, parceria 
etc);

3) Determinar quais são os objetivos da empresa nesse relacionamento 
(manter a produtividade, ter capacidade operacional, lucratividade etc);

4) Classificar o público segundo os critérios de dependência, participação 
ou de interferência que permitem determinar se o público é essencial 
(constitutivo, não constitutivo, não essencial, de rede de interferência). 
Por exemplo: diretores = público essencial constitutivo; colaboradores 
= essencial não constitutivo; consultores de Relações Públicas = públi-
co não essencial etc; 

5) Definir quais são as expectativas da empresa em relação aos públicos 
(dedicação, lealdade, comprometimento etc);

6) Procurar identificar quais são as expectativas dos públicos em relação 
à empresa (reconhecimento, salários justos, não-discriminação, retorno 
dos investimentos, pagamentos em dia etc).

Com este modelo é possível classificar e determinar com precisão quais 
são os públicos estratégicos, e analisar, por completo, a interação existente, 
evitando-se as incoerências de outras classificações, que não atendem a finali-
dade mercadológica da organização e permitem que um mesmo público seja 
simultaneamente colocado em diferentes categorias, como, por exemplo, a 
classificação de públicos em internos, mistos e externos. 

A conceituação lógica contribui também para ajudar a criar os relacio-
namentos corporativos por tipos de públicos: institucionais, governamentais, 
internacionais, midiáticos etc. Além disso, permite melhorar os planos de co-
municação, estabelecendo com antecedência políticas de relacionamento e 

mensagens que devem ser dirigidas a cada público, bem como, as mídias mais 
efetivas a serem utilizadas.

Planejamento dos relacionamentos corporativos e da comunicação

Com frequência, nota-se a existência de dificuldades para se fazer pla-
nos de relacionamento corporativo e de comunicação. Isso, por vezes, acontece 
pela falta de conhecimento mais profundo da empresa, de sua posição no mer-
cado e de seu processo de comunicação; fatores que se agravam quando não se 
faz a análise estratégica dos cenários internos e externos, para fundamentar o 
diagnóstico da situação.

Afirmamos, ao longo deste texto, que as Relações Públicas considera-
das como suporte administrativo do planejamento dos corporate affairs têm 
seu exercício fundamentado nas diretrizes e missão da organização, e em seus 
Códigos de Ética. Mas como proceder para utilizar esses princípios de modo a 
contribuir para criar uma rede eficaz de relacionamento e de comunicação da 
empresa com seus públicos?

Em busca de resposta para esse questionamento analisamos programas 
de comunicação de doze empresas de grande porte, premiados pela sua quali-
dade, e vários outros modelos seguidos por diferentes corporações. Verificamos 
que foram elaborados com elementos importantes, porém, sem a sustentação 
de um arcabouço teórico que contemple  todos os fatores para a construção de 
um plano completo, integrado e estável de relacionamentos e de comunicação.  

Desse estudo, concluímos que, se a preocupação maior das organizações 
concentra-se nos corporate affairs, e se podemos empregar a conceituação ló-
gica na identificação dos públicos, poderíamos também criar um paradigma 
inovador, destinado à montagem de um processo lógico dos relacionamen-
tos corporativos, capazes de produzir resultados positivos duradouros para a 
organização. Designamos esse modelo como Plano Diretor ou Plataforma de 
Relacionamentos Corporativos e de Comunicação. Devido a sua complexida-
de, não há aqui espaço para fazer sua demonstração detalhada. Por isso, esse 
paradigma, que já expusemos em outros trabalhos (França e Ferrari, 2011b, p. 
190-199; França, 2006, 3-20), é apresentado de forma reduzida nos dez passos 
que o compõem para desenvolver as redes corporativas de relacionamento e 
de comunicação como suporte necessário às transações mercadológicas da or-
ganização. 
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Primeiro passo: Conhecer as diretrizes da organização.

As organizações contemporâneas trabalham à luz de diretrizes ou princí-
pios  operacionais e de estratégicas de curto, médio e longo prazos. Esses prin-
cípios apresentam visão geral e corporativa da organização, fundamentados na 
declaração de visão, missão, objetivos e valores estabelecidos em seus Códigos 
de Ética, que determinam qual o comportamento esperado por todos aqueles 
que dela fazem parte. Esses documentos constituem a organização como pri-
meira e legítima fonte de informação sobre si própria.

Segundo passo: Saber interpretar as diretrizes da organização.

Diretrizes são de caráter sucinto, indicando apenas a linha geral de com-
portamento a ser seguida. Por isso, precisam ser bem interpretadas e “traduzi-
das” para que se tornem acessíveis aos grupos que fazem parte da empresa, e os 
levem a se comprometer em seguir corretamente tais princípios. Esse trabalho 
precisa ser feito nos treinamentos ministrados pela empresa para que seus prin-
cípios éticos e operacionais sejam conhecidos pelos seus colaboradores. 

Terceiro passo: Transformar as diretrizes em políticas de relaciona-
mento com os públicos de interesse.

Não basta interpretar, as diretrizes devem ser convertidas em políticas que 
orientem as relações da empresa no tratamento de cada público. Dessa forma, na 
relação com os diferentes públicos, todos seguirão a orientação proposta pela em-
presa e poderão ser cobrados pela sua aplicação. Exemplificando: se a diretriz da 
empresa é “tratar seus colaboradores como cidadãos, sem distinção de raça, cor, 
origem e religião”, ela precisa ser transformada em políticas uniformes de relacio-
namento com eles ao alcance de todos. Por exemplo: 1. Todos os colaboradores 
devem ser tratados com respeito e terem assegurados todos seus direitos; 2. Não 
haverá qualquer tipo de discriminação no tratamento com os colaboradores; 3. 
Todos receberão salário condizente com sua função e o pagamento será sempre 
feito em dia. Essa forma de criar políticas para estabelecer a relação correta com 
cada público garantirá a integração e a unificação do comportamento de todos, 
criando a comunicação one voice, e não a justaposição de mídias, considerada 
como modelo de comunicação integrada. É importante concentrar as políticas 
nos pontos essenciais da relação com cada público, por isso, elas não podem ter 
caráter geral, devem ser formuladas com objetividade, clareza, indicando o que 
deve ser observado, e em número reduzido. 

Quarto passo: Utilizar as diretrizes e políticas de relacionamento 
como base para a elaboração do Plano Diretor de Relacionamentos Cor-
porativos e de Comunicação.

As diretrizes maiores e as políticas estabelecidas para criar relaciona-
mentos uniformes e permanentes com cada público devem representar a base 
para a formatação do plano geral de relacionamentos corporativos e de comu-
nicação. Em primeiro lugar, se estabelece a política corporativa de comunicação 
da organização ou os pilares que a sustentarão. Em seguida, criam-se as polí-
ticas que devem nortear a inter-relação com os públicos estratégicos. O Plano 
Diretor é o documento oficial e orientador de todas as ações da organização no 
cenário corporativo dos relacionamentos e da comunicação.

Quinto passo: Trabalhar de maneira integrada com a “coalizão do-
minante” e com os públicos de referência.

Quem é responsável pelos planos de relacionamento e comunicação 
não pode trabalhar isoladamente, precisa, em primeiro lugar, conquistar a cre-
dibilidade das lideranças da empresa. A melhor forma de se fazer isso é de-
monstrar ao corpo diretivo da empresa que o processo de relacionamento e de 
comunicação faz parte da estratégia de negócios e, como tal, deve ser assumido 
pela coalizão dominante e suas lideranças, não podendo, para ser efetivo,  ser 
confiado a um departamento isolado de comunicação. Em seguida, é preciso 
apresentar planos consistentes e discutir com os principais dirigentes o sentido 
e a aplicação das diretrizes, políticas, estratégias e ações que deverão compor o 
Plano Diretor de Relacionamento e Comunicação a ser adotado pela empresa.

Sexto passo: Criar o Plano Diretor de Relacionamentos Corporati-
vos e Comunicação.

Nas empresas bem gerenciadas, nada se faz sem planejamento. Por isso, 
a preocupação maior dos consultores de relacionamento deve ser criar um Pla-
no Diretor, ou seja, um documento que defina os princípios, objetivos, políticas 
que serão adotados para a gestão dos relacionamentos e da comunicação cor-
porativa. Não se pode esquecer de que é preciso justificar o Plano Diretor, seus 
objetivos, necessidade, o modo como será aplicado de acordo com estratégias, 
ações e metas bem estabelecidas, como um documento orientador de todas as 
demais ações setoriais da relação da empresa com seus públicos. 
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Sétimo passo: Conseguir a aprovação do Plano Diretor.

Como já deixamos claro, os relacionamentos corporativos e a comunica-
ção são responsabilidade primeira dos dirigentes da empresa, por isso, o Plano 
Diretor, que foi elaborado com a sua participação, deve ser aprovado oficial-
mente por eles e ser do conhecimento de todos, para que possa ser implantado 
com sucesso. 

Oitavo passo: Fazer a implantação do Plano Diretor.

Um dos momentos mais difíceis para o consultor de relacionamentos e 
comunicação é implantar o Plano Diretor, torná-lo conhecido e conseguir que 
seja aceito e seguido por todos na organização. Para conseguir êxito nessa fase, 
é preciso deixar claro que se trata de documento oficial da empresa e seguir 
o planejamento já incluído no Plano Diretor para sua aplicação. Como se vê, 
todas as ações devem ser previstas para o seu sucesso.    

Nono passo: Medir e avaliar os resultados.

Quando na linguagem empresarial se usa com frequência expressões 
como “gestão por competências, por resultados”, é preciso lembrar que sem o 
estabelecimento de metas e responsabilidades, não será viável medir e avaliar 
resultados. Por isso, as métricas e estratégias de avaliação já devem ter sido 
selecionadas e incluídas na elaboração do Plano Diretor.

Décimo passo: Monitorar o cumprimento do Plano Diretor.

Quem tem experiência em consultoria e no processo de implantação de 
planos de comunicação sabe que uma das fases mais críticas desse trabalho é o 
acompanhamento da aceitação do programa pelos públicos aos quais é destina-
do. As pessoas resistem às mudanças e desconfiam das propostas que lhes são 
feitas, não as aceitando prontamente. Ainda que as estratégias de implantação 
do Plano Diretor tenham sido bem formuladas, é necessário fazer o monitora-
mento do processo segundo as metas e os cronogramas estabelecidos para se 
avaliar sua efetividade ou corrigir possíveis distorções sem demora.

Conclusão

Convém, no fechamento deste estudo, reforçar a idéia de que Relações 
Públicas representam uma atividade profissional de suporte especializado no 
relacionamento da organização com o mundo dos negócios. Não se detêm ape-
nas ao uso dos instrumentos da mídia, ultrapassa-os por fazer parte do business 
administration enquanto são exercidas pelos dirigentes que elaboram e admi-
nistram as políticas empresariais na sua relação permanente com os públicos 
e o mercado. Nesta visão, as Relações Públicas assumem status profissional 
próprio, valorizam-se, participam da coalizão dominante, abandonando seu es-
tágio operacional para assumirem posição estratégica na organização, fazendo a 
identificação e o mapeamento dos públicos, elaborando e gerenciando o Plano 
Diretor de Relacionamentos Corporativos e Comunicação. Dessa forma, cabe 
aos profissionais ou consultores de Relações Públicas a prestação de suporte 
qualificado à organização para que os relacionamentos corporativos aconteçam 
sem conflitos de forma planejada e eficaz, contribuindo para o sucesso das 
atividades da organização.
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Apêndices
Relação nominal dos concluintes do Curso de graduação em Comunicação Social 
– de 1974 a 19901  

Ano 1974

Ana Lúcia dos Santos Sicsú
Antônio José Vale da Costa
Celes Calpurnia de Lima Borges
Dulcinéia Hosannah de Araújo
Heitor José Ferreira de Carvalho
Janete Helena Langebeck Soares
João José Ferreira de Oliveira
João Mustafa Barbosa
Joaquim Bento de Souza
Joyce Simões Alves de Souza
Juracy Freitas de Oliveira
Ladilce de Souza Pontes
Lúcia Marlene de Oliveira Santiago
Luzia Andrade Simões 
Maria da Glória Wallace Guimarães
Maria das Graças Figueiredo Barbosa
Maria Nedilza de Souza Lima
Maria Raimunda Batista Miler
Marialva Lima Batista
Marília Therezinha dos Santos Menezes
Sandra Maria Craveiro de Albuquerque
Samuel Félix da Cunha Menezes
Sônia Maria Cordeiro Jinkings
Thelma Rosa Pereira Alencar
Wanda Chase da Silva
Werner August Karls Praetorius
Yêda Viana Tavares

Ano 1975

Ademar Cruz de Medeiros
Joana Vita Moares de Souza
Jair Fadul Bacry
Maria Auxiliadora Gomes
Otacília Maia Batista Santos
Raimundo Nonato C. de Almeida
Zeina Bader Chamma

Ano 1976

Adamor Santana Liberal de Jesus
Alcimo Antônio Mesquita Martins
Antônio Abreu da Silva
Elza Maria Pereira de Souza
Elaine da Silva Viana
Flávia Moreira Messias
Ivete Ayres de Freitas 
Leila Maria Lima Athayde
Leonora Moraes Dolzanes
Leyla Martins Leong
Maria Conceição de Souza Ribeiro
Maria de Sant’ann de Aguiar
Maria do P. Socorro Toscano Duarte
Marly Tenório Freire
Mirian Camelo de Faria
Mirtes Camelo Andrade
Suely das Graças Matos Carvalho

1  Segundo informações da Divisão de Registro Acadêmico e Controle da PROEG até o ano 
de 1990 as listas nominais eram impressas somente com o nome do curso sem informar as 
habilitações.  

Terezinha Patrícia Viana de Souza
Vera Lúcia Freitas Cordeiro

Ano 1977

Albertiza Mitozo Ferreira
Alberto Martins de Freitas
Gilberto Alves Martins
Joana Soares de Abreu
Jorge Gracimar Libório dos Santos
Nazaré de Fátima Mota da Costa
Raimundo Medeiros Bastos
Solange Brasil Henriques

Ano 1978

Ana Rita Jansen Pereira de Araújo
Flávio José Furtado Belem Cohen
Francisco Clóvis Pinto de Souza
Inez Vasconcelos Monteiro
Maria de Nazaré Kanawati Soeiro
Terezinha de Jesus Soares
Therezinha de Jesus Aleixo dos Santos 
Therezinha de Jesus F. Macedo Filha

Ano 1979

Adria Maria de Mendonça
Ana Maria Mathias Pina
Ângela Maria Rodrigues de Abreu
Antônio Braga Teixeira
Circe Maria Alves
Clair Ferreira da Silva
Dora Maria Cavalcante Souza
Eduardo José C. Monteiro de Paula
Geraldina Ferreira Cantão
José Evangelista Torres Filho
Juarez Taveira Leite
Jussara Suriadakis de Melo
Leily Maria Ferreira Machado
Lenise Barros Lins
Leonidas Martins de França
Maria da Conceição de Lima Derzi

Maria das Graças Vieira da Silva
Maria de Fátima Sampaio de Souza
Maria do P. Socorro Coelho de Oliveira
Maria Irineia Gomes Coelho
Maria Ivozimar de Oliveira
Marilda Solimões de Meireles
Maysa Vilhena da Silva
Otoni Moreira de Mesquita
Paulo Joelcio Silva Mota
Pedro Mendonça Neto
Verenilde Santos Pereira

Ano 1980

Adeice Torreia dos Santos
Ana Margareth Pereira
Benedito de Souza Sá
Cleide de Oliveira Souza
Darlene Ferreira da Silva
Darlinda Rêgo da Silva
Deise Terra Guimarães
Eleonôra de Paula e Souza
Eliana Maria de Miranda Leão
Etra Lúcia Azedo Batista
Francisco Plínio Valério Tomaz
Gerson Albano de Souza
Grace Abrahim Lustoza
Helena Regina Andrade Magnoni
Inácio Raimundo de Oliveira e Silva
Izabel Henriques de Mello
Izane de Brito Torres
Jorge Alberto Freire Marques
José Flávio Assen de Carvalho
José Lupércio Ramos de Oliveira
Josely Moreira Ribeiro
Kátia Renata Campos Bulamarqui
Luiza Elayne Correa Azevedo
Maria de Jesus Costa de Souza Martins
Maria Rita Cruz Avelino
Maria Rosa Nunes da Cunha
Mário Adolfo Aryce de Castro
Mario Bitencourt de Siqueira



149148

MeMória do Curso de relações PúbliCas da uFaM: 35 anos de TrajeTóriainara regina baTisTa da CosTa e jonas da silva goMes júnior (org.)

Orlene de Souza Marques
Renato Pinheiro Gomes
Samira Semen de Mendonça
Sheila Carneiro Falabela
Sidney Zich de Souza
Terezinha Lima da Silva
Vera Maria Beust de Oliveira
Zenilda Santos da Silva

Ano 1981

Abdoral Oliveira Cardoso
Ana Maria Mejia
Diva Dalva Lopes Dourado Bueno
Edmundo Charles Emery Cavalcanti
Gleice Souza dos Santos
Isabella Perales Rabello
Joana D’arc Rodrigues do Nascimento
José de Oliveira Barroncas
José Nogueira de Souza
José Vilela de Moraes
Junha Januária de Oliveira
Leidimar Fátima Brigatto
Leopoldina de Araújo Folhadela
Liéde das Neves Souza
Lilian Maria Farias de Lima
Lúcia Cordeiro Pereira
Maria Alice Vale da Costa
Maria das Graças Ferreira de Medeiros
Maria de Fátima Mendes da Silva
Maria do Carmo Pereira de Castro
Maria do P. Socorro Abreu Langebeck
Maria Helen Guimarães
Maria José dos Santos Azevedo
Mônica Torres Maia
Natasha Fink de Andrade
Neide Baptista Gonçalves Miranda
Reinaldo Rosa de Menezes
Wandler Pereira da Cunha

Ano 1982

Álvaro José Torres Bandeira
Ana Maria dos Santos Andrade
Carlos Alberto Correa Dias
Cristina Maria Araújo Campos
Heraldo Viana Gonçalves
Idelzuita da Silveira Araújo
Ierêce Barbosa Monteiro
Ivânia Maria Carneiro Vieira
Janeide Ferreira da Silva
José Claudio Martins Barboza
José Orlando Farias de Lima
Maria Cecília Ferreira Queiroz
Maria das Graças Freitas Barbosa
Maria José Campelo dos Santos
Maria Justina Lebre da Silva
Mônica Araújo Santos
Patrícia Gomes Bartolotti
Salete da Silva Lima
Simone Bittencourt de Queiroz
Wanda Torres Maia
Zahyra Maria Moura Monteconrado

Ano 1983

Adaides Batista dos Santos
Carlos José Cavalcante Batista
Carmen Célia O. de Q. Albuquerque
Dulce Marieta Oliveira Cabral
Edson Gil Costa
Evandro da Silva Lôbo
Isis de Fátima Nunes Bandeira de Melo
Maria de Fátima Soares da Silva
Nivia Maria Corrêa Mota
Recigrid Maria Rodrigues Campainha
Regina Lúcia Azevedo de Melo
Rosa Lane Castelo Branco Galvão
Vera Lúcia de Lima Silva

Ano 1984

Ana Maria Lasalvia
Ana Parente de Farias e Cunha
Humberto Francisco Cetraro Filho
Israel Couto Rebelo
Josefa Margot Matos de Sena
Luiz Claudio Figlioulo Barbosa Tinoco
Marco Antônio Adolfs
Margareth da Silva Almeida
Maria do Carmo Lima da Silva
Maria do P. Socorro D. Cardoso Serra
Mário Lúcio Freire Ferreira
Neilson Freitas Pimentel
Nely Pedroso de Souza

Ano 1985

Ana Célia Ossame de Figueiredo
Chrystianne Gomes Leite
Fernando Eneas de Alencar Angelim
Guaracy José da Silva Rodrigues
Jersey Nazareno Ferreira da Trindade
José do Nascimento Brasil
Kátia Regina Barbosa de Menezes
Laura Jane Bezerra Miranda
Libia Joyce Araújo do Nascimento
Lúcia Gracieth de Oliveira Porto
Maria Regina Albuquerque Matos
Marilia Tavares dos Santos
Odetila Maria Negreiros do Couto
Paulo Afonso Morais Dolzane
Raimundo Expedito N. de H. Lima
Rossana Lopes Sales
Tereza Raquel das Chagas Ferreira

Ano 1986

Clara Mercedes Gusmán Daza
Evelina Santana da Camara
George Luiz Curcio Ferreira
Ivana Cláudia Guimarães de Oliveira
Izabel Passos Cardoso
Jamila Muhammad Madeira
José Honorio Garcia Rocha
Leilirene da Silva Lima
Margarida Nunes Galvão
Mary Janes Rocha de Souza
Neide Felisbela da Costa Onety
Orlandina Ribeiro de Faria
Sérgio Augusto Matheus Bartholo
Silvio dos Santos Filho
Tatiana Lima da Silva
Vera Lúcia Martins Pinto

Ano 1987

Ana Regina Marques de Araújo
Carlos Rogério Mathias Pina
Célio Alves Rodrigues Júnior
Elton Sabino de Paula
Enio Santiago Neves
Izenilda Pires Farias
Leda Maria Menezes de Castro
Leonardo Oliveira do Nascimento
Maria Idalina Afonso Lasmar
Mauro Batista Rola
Mercia Maria Santos Correa
Rui Barbosa da Costa
Tânia Jussara Silva Benarros
Wilson Carlos Braga Reis
Zelia Maria Correa Dantas de Araújo
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Ano 1988

Aldenice Pinheiro Noronha
Astrid da Fonseca Caminha
Carmen Lysia Quintino Nogueira
Elza Nogueira Carrilho Martin Affonso
Herman Ulysses Barboza Marinho
Ine Nascimento Taveira
Luciete Pedrosa Batista
Margareth Queiroz dos Santos
Maria do P. Socorro Cid Ferreira
Mário Geraldo Rocha da Fonseca
Walcira Pereira Cardoso

Ano 1989

Eneida Marly Vieira Marques
Francivaldo da Cunha Garcia
Maria do P. Socorro da Silva Pimentel
Maria do Socorro da Silva
Maria José Viana de Souza
Rejane das Graças dos Santos Souza
Sebastião Marinho Raposo
Zacarias de Souza Farias

Ano 1990

Ana Lucia Conde Rodrigues Costa
Anete Jeane Marques Ferreira
Antônia Eloisa Vasconcelos da Silva
Ercilene do Nascimento Silva
Hiel Levy Maia Vasconcelos
Iolanda Oliveira Braga
Jamil Derzi Júnior
João Bosco Valente Rodrigues
José Maria Pedrosa Castelo Branco
Luiz Eugênio Negreiros Nogueira
Luiz Hely Pereira Farias
Maria Auxiliadora Bernardo Matos
Maria Cândida de Souza Ozório
Patrícia Conceição Ribeiro Ferreira
Paulo de Souza Castro

Ano 1992

Ariadne Rocha de Oliveira
Célia Maria da Silva Carvalho
Célia Regina de Almeida Ferreira
Miza Arruda da Silva
Sheyla Maria Soares Sobreira

Ano 1993

Janice Santos da Silva
Mahatima da Silva Maduro
Márcia Batista Santoro
Nereida Vasconcelos Corrêa
Rosilene Silva de Medeiros

Ano 1994

Flávia Bezerra da Frota Veras
Inara Regina Batista da Costa
Luciana Gonçalves Bittencourt
Márcia Rachel de C. e Costa Rizzato
Simone de Souza Pinto
Valdecildes Zuany Botelho

Ano 1995

Cristina Matilde Tardio Serrano
Keila Machado da Silva
Wanderléia dos Santos Teixeira

Ano 1996

Lucia Regina Corrêa Vasconcelos Dias
Sumara Ennes das Neves

Ano 1997

Adriana Barbosa de Souza
Aline Ferreira Lira
Diana Cristina Silva Monteiro
Ednilza Cavalcante Rocha
Gina Tereza São Thiago de Araújo
Indramara Lôbo de Araújo
Márcia Greice dos Anjos Martins
Maura da Cruz Gordinho
Rejane Nunes Barroso
Waldenira Pires Guimarães

Ano 1998

Clara Del Pilar Gusmán Daza
Gerson Severo Oliveira Dantas
Patrícia Ferreira da Silva
Rosângela Azedo de Oliveira
Sandra da Silva Castro

Ano 1999

Andréa Mendonça Carvalho da Silva
Anusa Maria Medeiros de Sá
Gracimar Silva Duarte
Larissa Tupinambá de Queiroz
Marco Antônio de Moraes Lima
Paula Fernanda de Alencar Silvers
Paulo Alexandre Neri da Silva
Richard Luis Luzeiro da Cruz e Silva
Sheila Cavalcante Benjamin
Thaís Borges Viana

2 A partir de 1992 aparecem nesta relação somente os concluintes no Curso de Comunicação 
Social - habilitação Relações Públicas. 

Relação nominal dos concluintes do Curso de graduação em Comunicação Social 
com habilitação em Relações Públicas  — 1992 a 20112  
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Ano 2000

Ana Célia Figueiredo de Castro
Andréa Moraes Soares
Andréa Silveira da Rocha
Iêda Lúcia de Oliveira Santana
Ivanilda Costa Pereira
Juliana Freire de Oliveira
Márcio André Bogéa de Andrade
Marcos Venício Silva de Freitas
Maria Paraguaçu de Souza Cardoso
Mirian Mota da Silva
Ricardo Diem Coutinho Antunes
Tânia Borges Viana
Themis Duarte Moreira Santos

Ano 2001

Aretha Souza Lins
Christina Gomes Mesquita
Fábia Luciana Gomes e Gomes
Judy Lima Tavares
Manuella Dantas Corrêa Lima
Mônica Gama da Cruz
Simone Carol Lopes Ferreira
Soriany Simas Neves
Thaís Melgueiro Costa

Ano 2002

Alessandra Andrade Evangelista
Ana Alice Oliveira de Britto
Ana Carolina Barbosa Nicolau
Ana Márcia Melo de Aguiar
Andrea Brito Dias
Andreia Batista Lima
Danielle Ferreira Barros
Fabianna Cristina Derzi A. Rodrigues
Joana Darc da Silva Pontes
Larissa Prado da Costa
Lyvia Fabiana Martinho Lyra
Márcio Augusto A. de Vasconcelos Dias

Maria Jesse Pereira Maciel
Ricardo Gomes de Almeida
Sebastião Simplício de Lima
Sylvia Cáritas de Souza Garantizado
Thandra Pessoa de Sena

Ano 2003

Alexander Lacerda Cezário
Ana Flávia de Sousa
Fanuela de Oliveira Vasconcelos
Helk Helen Góes Tavares
Lismara dos Santos Paes
Maria Carolina Malta Lemos
Patrícia Maria do Nascimento Guerra
Priscilla Araújo Loureiro
Roberta de Castro Silva
Sandra Amélia de Carvalho Ferreira
Sidney dos Santos Cavalcante

Ano 2004

Aline Susana Canto Pantoja
Ana Elisa Santos de Melo
Catherine Gonçalves Rodrigues
Cleamy Marialva de Albuquerque
Fabiele Fernandes de Souza
Irviane Brandão Santa Rosa
Keuly Cristina Campos Brito
Paula Camila Mendonça de Almeida
Rita de Cássia S. Leocádio de Souza
Thaísa Rodrigues Lustosa

Ano 2005

Alda Martins de Aguiar Silveira
Amanda Novo Martins
Christiane Reis da Silva
Denilson Vieira Novo
Eliane Oliveira da Silva
Jairo de Souza Ferraz

Malena Almeida de Moraes
Marcos Tupinambá de A. Rodrigues
Patrícia Quitéria Bayma Diniz
Patrícia Renata Lima de Queiroz
Renata Guimarães Alves
Viviane Alves da Silva

Ano 2006

Anna Roberta Silva do Valle
Paulo Henrique Costa do Couto
Aydil Sisnando Pedreira Valente
Cristiane Cordeiro Miranda
Isabela Xavier de Castro
Joise Maura Affonso Gomes
Luciana Maia de Souza
Maria Carolina Pereira de Souza
Monique Vieira da Rocha
Nilson dos Santos Pedrett
Thalita Vale da Costa Mattiazo
Valeska Patrícia de Azevedo Silveira

Ano 2007

Danielle Alves da Silva
Danilo Egle Santos Barbosa
Deborah Ruth Sausmikat Maciel
Helen Paula dos Anjos Gil
Julianne Caldas de Almeida
Lívia Nascimento Félix
Maurília de Souza Gomes
Paula Vicencia Ferreira Viana
Rejanne Barros dos Santos
Roberta Miranda Ferreira de Mattos
Sarah Guimarães de Carvalho
Vanessa Barros Edwards

Ano: 2008

Aine Nedlele Pacheco
Aldemar Freitas Matias Júnior
Andréia Cristina de Almeida Nunes

Carolina de Lima Castelo
Daniela Feitosa Santana
Ilana Kayt de Oliveira Freitas
Jackson Caçula Araújo
Josielle Alecrim da Silva
Juliana Mota de Carvalho
Karla Caroline Mitozo Marques
Lara Beatriz Nascimento Figueiredo
Marília da Silva Rocha
Michelle Marques de Moraes
Patrícia Farias dos Reis
Robinne Correa Conte de Melo
Simone Santana Ferraz
Tayana Costa Rubim
Vivian Nascimento Valério

Ano: 2009

Alberto Jean da Costa Fermin
Alessandra Areque Gurgel
Alexandre José Catuzzo Marmentini
Aline Cristiane Peixoto
André Marques de Oliveira
Anna Giselli Barboza Carneiro
Anne Caroline Souza de Almeida
Anne Louise Domingas de Souza
Bruna Caroline de Lima Pinheiro
Caio Ernesto Monteiro Oliveira Costa
Cinira Matos dos Santos
Claudiana Milerio de Souza
Fábio Pereira Cardoso
Heyde Oliveira Marques
Ismael Carlos Bezerra dos Santos
Juliana Santos Serejo
Katt Anne de Souza Pereira
Laiza Moraes Correa
Lavoisier Barbosa Neto
Liliane Cavalcante Raposo
Lívia Levinthal de Oliveira Lima
Luciane Doran Mello
Mario Cesar de Freitas Filho
Marlies Pereira Franken
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Monica Siqueira Araújo
Neyruska Terminelles de Paula
Sara Magalhães Sousa
Saskya Lorena Soares Canizo
Tayana Trindade Frizzo
Thereza Christina Ribeiro Rodrigues
Viviane Batista de Oliveira
Waldenize Santana Fonseca

Ano: 2010

Alane Ferreira Pereira
Allan Maia de Souza
Amintha Barbosa Ramos
Anik Coelho Espara
Caroline Marques Bastos
Cássia Kamila Guterres Correia
Daniele Silva de Souza
Érica Marreiros Frazão
Ila Clícia Ferreira da Silva Oliveira
Isabella Farias dos Santos

Ives Afonso Montefusco de Souza
João Felipe Omena Raposo da Camara
Jonas da Silva Gomes Júnior
Patrícia Maria de Sousa Ferreira
Sigride Trindade Muniz Henriques
Soraya Batalha Ploia
Taianne Mafra da Silva
 Vanessa Dayse Damasceno da Silva

Ano: 2011

Aliene Inácia Garcia
Christelli Raissa Silva da Gama
Francielma da Costa Barbosa
Gabriel Wagner de França Mar
Laurianne Franco de Lima
Maria Iracema Duque Costa
Marlies Pereira Franken
Nayanne Pires César
Thayra Azevedo Peters



Esta obra foi composta em agosto do ano de dois mil e doze, 
pelos organizadores Inara Regina Batista da Costa e Jonas da 
Silva Gomes Jr., na cidade de Manaus. Utilizou-se as famílias 
tipográficas Apple Garamond, Scriptina e Carefree com 
impressão no sistema off-set. 


