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RESUMO 

 

O presente trabalho busca explorar a identidade projetada pela doutrina de Relações 

Públicas. Com vista a tal objetivo, propõe uma reflexão sobre o conceito do ethos 

discursivo como apresentado na retórica aristotélica, pautado na reflexividade, para 

auxiliar na compreensão de alguns dos aspectos que influenciam na construção 

doutrinaria. A partir de uma análise do contexto do desenvolvimento das Relações 

Públicas e sua relação com a propaganda e a manipulação, identifica e explora duas 

dimensões do ethos da atividade.  

PALAVRAS-CHAVE: Ethos; Discurso; Relações Públicas; Identidade projetada; 

Introdução 

A perspectiva na qual as atividades de Relações Públicas tem como função 

harmonizar interesses e expectativas é bem difundida no meio acadêmico brasileiro. 

Ancorada principalmente nos apontamentos do professor Candido Teobaldo de Souza 

Andrade, tal linha de pensamento ganhou força apesar das controvérsias que, volta e 

meia, surgem ao seu redor. Diferentes autores já trataram de apontar, por exemplo, 

dilemas e tensões ocultados por essa visão (Henriques, 2006) ou mesmo denunciar cetra 

incongruência entre ela, a prática e a realidade prática (Peruzzo, 1986). Apesar dessas 

críticas, tal perspectiva permanece com considerável relevância, pautando o 

posicionamento de diversos trabalhos nos últimos anos. 

O presente artigo não se propõe a traçar um estudo sobre essa perspectiva para 

emitir um julgamento, ou mesmo fazer uma denúncia sobre ela. Nosso objetivo segue 

um caminho diverso: explorar não a visão em si, mas sim o surgimento de tal discurso 
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na doutrina da área, bem como sua constante utilização. Ou seja, fazer um exercício 

sobre a própria doutrina de Relações Públicas, explorando suas características e os 

aspectos construtivos que acabam por defini-la para, no processo, tentar compreender 

melhor a proliferação de visões semelhantes à perspectiva já apresentada.     

Para tanto, a proposta é pensar a doutrina através do ethos discursivo como 

apresentado na retórica aristotélica, entendido como um processo reflexivo. Importante 

ressaltar que não se trata tampouco de uma tentativa de definir a doutrina de relações 

públicas ou a identidade por ela projetada, mas sim de buscar uma melhor compreensão 

sobre a mesma.  

 

A busca por entender a doutrina através do ethos discursivo 

Toda profissão que se institui projeta uma identidade pela qual visa ser 

reconhecida. Podemos perceber essa identidade através da doutrina profissional, 

entendida “tanto como o conjunto de princípios basilares do sistema profissional, 

quanto como às interpretações dos princípios normativos desse sistema” (HENRIQUES, 

2009, p.4). Essa doutrina determina uma configuração da profissão na forma de um 

“dever ser”, formulado a partir das manifestações das organizações profissionais e de 

discursos acadêmicos e profissionais. Nesses termos, toda doutrina profissional é difusa, 

pois sua construção está atrelada aos discursos e projeções de uma multiplicidade de 

atores. Existem diversas organizações profissionais espalhadas ao redor do planeta, e 

não há uma articulação formal entre elas que garanta a uniformidade de suas mensagens 

e proposições. Ainda maior é o número de discursos acadêmicos e profissionais que 

influenciam essa identidade projetada, na medida em que praticamente todo trabalho 

acadêmico sobre a profissão impacta a doutrina, mesmo que de maneira modesta e 

muitas vezes não perceptível. 

Esse caráter difuso gera um desafio lógico que deve ser enfrentado para formular 

qualquer observação sobre a doutrina e a identidade por ela projetada para a profissão 

de Relações Públicas. Para tal objetivo, pode-se pensar em uma pesquisa que determine 

as organizações e discursos mais significativos, talvez em termos dos maiores órgãos 

profissionais de cada país e dos teóricos com maior renome. Mesmo assim haverá um 

enorme número de projeções a serem analisadas, e nada garante que apenas através da 

análise desses discursos será possível compreender a doutrina profissional. 
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Acreditamos que o ponto fundamental para compreender a identidade projetada 

da profissão é identificar os elementos abstratos que permeiam a própria construção da 

doutrina. Estamos nos referindo a uma tentativa de pensar as linhas gerais que 

perpassam as projeções doutrinárias e que definem suas características, ou seja, 

encontrar indícios do pano de fundo que as delimitam, das suas razões. É nesse sentido 

que o conceito do ethos – entendido como uma das dimensões mais importantes da 

identidade projetada – é relevante. 

Segundo Almeida (2005), a identidade projetada
3
 deve ser entendida como uma 

auto-apresentação de certos atributos-chaves através da comunicação, ou seja, uma 

projeção de si, dos seus valores e características. Para uma profissão, o objetivo dessa 

identidade projetada é que ela seja reconhecida socialmente de determinada forma e por 

certos valores, já que é através da aceitação dos seus atributos pelos públicos externos 

que estes se configuram como verdade. É então uma ação que busca gerar uma 

percepção positiva dos públicos sobre a atividade, construindo assim uma reputação 

positiva e gerando credibilidade. A identidade projetada é um ato que visa à 

legitimação. Um dos seus elementos definidores é justamente a questão do ethos, 

implícito em qualquer discurso ou projeção.   

Consideramos aqui o conceito de ethos como desenvolvido na retórica 

aristotélica. Aristóteles apontou para três espécies de provas de persuasão em um 

discurso: o logos, ligado à razão e à lógica argumentativa; o pathos, que era a emoção 

transmitida; e o ethos, que seria a persuasão pelo caráter. O ethos pode ser entendido 

como a imagem que o orador tenta construir de si, visando ganhar a confiança do 

auditório, conquistada na medida em que determinadas qualidades são exibidas.  

O ethos, em tal abordagem, não está necessariamente ligado com o caráter de 

fato, mas sim com aquele que é projetado. A conquista da confiança está vinculada com 

a apresentação de qualidades que correspondem aos valores e expectativas de um 

público, ou pelo menos com aquilo que o orador acredita que aquele público irá 

valorizar. Maingueneau (2010) aponta que, nesses termos, o ethos é inerente ao 

discurso: sempre o receptor de um discurso formará a imagem mental do orador, e esse 

sempre tentará controlar essa imagem, mesmo que de maneira inconsciente.  
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 Almeida afirma que a identidade projetada é uma das quatro dimensões que compõe a identidade, em 
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Há, portanto, um forte aspecto reflexivo nessa abordagem do ethos. Para uma 

melhor compreensão sobre o assunto podemos recorrer ao pragmatismo americano, em 

especial a George Herbert Mead e aos apontamentos feitos sobre sua obra por Vera 

França. Segundo Mead, toda a comunicação é marcada por uma dupla afetação: antes 

mesmo de realizarmos qualquer ação, pensamos e tentamos compreender o que o outro 

está pensando, adequando assim nossa ação. Não se trata apenas de modificar o outro, 

mas sim de ser modificado por ele antes de tudo – convocamos o futuro para agir no 

presente. “Na comunicação, assim, os dois indivíduos se encontram igualmente 

implicados, são igualmente convocados e ambos sofrem modificações” (França, 2007, 

p.3).  

Perante tal perspectiva, não é possível falar em relações causais na comunicação, 

mas sim de uma “dinâmica circular, um movimento de reflexividade” (Idem, p.4). É 

exatamente isso que acontece na explicação aristotélica do ethos: um orador tenta 

projetar uma imagem determinada para ganhar a confiança da audiência, ou seja, capaz 

de afeta-la. Porém, antes mesmo de fazer essa ação, ele já foi afetado por aquela 

audiência, na medida em que ele construiu sua fala para se adequar as perspectivas dela.  

Podemos colocar a questão agora em termos da identidade projetada, na qual o 

ethos é um elemento intrínseco. Na busca pelo reconhecimento, a identidade que a 

doutrina projeta sempre está relacionada com uma leitura sobre o que ela acredita serem 

as expectativas e valores sociais. Há um processo cíclico envolvido na questão, já que 

ao mesmo tempo em que a identidade projetada busca o reconhecimento de determinada 

realidade pelos públicos, ela é influenciada pelos valores e expectativas daqueles 

públicos. Essas expectativas, por sua vez, são formadas pelas percepções e imagens que 

as pessoas têm sobre o mundo, inclusive sobre a própria identidade.  

Em outras palavras, a identidade projetada busca influenciar nas imagens 

formadas pelos públicos – invocando determinado ethos ao seu discurso – e, ao mesmo 

tempo, é determinada pelas percepções já existentes, o que resulta um processo de 

rearticulação de sentidos constante. Há, assim, uma tensão permanente entre a 

identidade projetada e a percepção dos públicos sobre a mesma.  

É na investigação do ethos da identidade projetada pela doutrina das Relações 

Públicas que podemos encontrar um dos elementos abstratos fundamentais que permeia 

tal discurso, e que nos permite entender um pouco mais “dever ser” da profissão. Para 
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pautar nossa investigação, iremos partir em uma chave importante fornecida por 

Rudimar Baldissera, que diz que toda manifestação da identidade tem em si a tentativa 

de neutralização “de tudo o que, de algum modo, puder desqualificar o sujeito 

identitário e, por outro, para a projeção daquilo de si que acredita causar as impressões 

desejadas na audiência” (BALDISSERA, 2011, p.4), ou seja, trabalha a dicotomia entre 

negar e afirmar.  

Porém, é necessário perceber que o ethos de uma doutrina é construído através 

de uma combinação complexa, onde entram em jogo as descrições normativas da 

profissão, as construções teóricas sobre suas atividades, a forma com que os praticantes 

descrevem sua atuação e a configuração que as “boas práticas” assumem e se tornam 

reconhecidas. Ao mesmo tempo, não é possível deixar de pensar na reflexividade 

constante entre esse ethos e a percepção dos públicos.  

Dessa forma, nosso percurso metodológico começará com uma exploração do 

contexto que cerca a construção da doutrina, trazendo a tona sua história e a ligação 

entre Relações Públicas e propaganda. O aspecto seguinte será explorar algumas das 

análises sociopolíticas sobre o impacto da atividade na sociedade, para, em seguida, 

partir para uma revisão bibliográfica tanto acadêmica como também das projeções de 

organizações profissionais.  

 

Relações Públicas e Propaganda 

O primeiro aspecto que nos parece fundamental para entender o contexto no qual 

a doutrina da profissão de Relações Públicas se desenvolve é a associação histórica 

entre relações públicas e propaganda.  Naqueles que são considerados por muitos como 

os primeiros textos científicos sobre a atividade de Relações Públicas, escritos por 

Edward Bernays, a propaganda era um elemento comum, inclusive aparecendo como 

título de uma das obras mais conhecidas do autor. Bernays partiu do sentido estrito da 

palavra propaganda - propagação de uma ideia - para constituir o que ele chamava de 

uma visão moderna sobre o termo: “um esforço consistente e duradouro para criar ou 

moldar eventos, visando influenciar as relações do público com uma ideia, grupo ou 

empreendimento” (1928, p.52, tradução nossa). 

Segundo Bernays, a necessidade de uma intervenção cientifica para alcançar os 

objetivos da propaganda moderna deu origem à função do “especialista de propaganda”. 
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Ele afirma que “novas atividades clamam por novas nomenclaturas. O propagandista 

que se especializa em interpretar ideias e empreendimentos para os públicos, e 

interpretar o público para aqueles que promovem ideias e empreendimentos veio a ser 

conhecido como „consultor de relações públicas
4
‟” (idem, p.63). 

Bernays entendia o profissional de Relações Públicas como sendo um 

“propagandista moderno”. É importante perceber que naquele momento histórico a 

propaganda ainda não tinha em si o peso social adquirido pelo seu protagonismo em 

duas guerras mundiais, bem como o impacto de décadas de utilização e divulgação das 

técnicas concebidas e influenciadas por autores como o próprio Bernays e Walter 

Lippmann. 

Foi especialmente importante o uso da propaganda durante a Segunda Guerra 

Mundial, que consolidou o seu significado como uma técnica de manipulação capaz de 

moldar opiniões e julgamentos através de apelos emocionais. Em última instância, a 

propaganda ficou caracterizada como uma prática que impedia os públicos de 

perceberem “que suas escolhas individuais foram produzidas por aqueles que possuem a 

habilidade de guiar os cordéis da imaginação, dos sentidos e da boa-fé humana” 

(ANDRADE, 1965, p.25), o que resultaria na transformação dos públicos em massa. 

O uso das técnicas de propaganda durante a Segunda Guerra foi acompanhado 

de diversos estudos e análises científicas sobre seus efeitos. É nesse cenário que “as 

atividades de Relações Públicas muitas vezes eram descritas apenas como uma espécie 

mais „suave‟ ou „sutil‟ de propaganda” (HENRIQUES, 2006, p.9). A partir desse 

movimento de denúncia, a ligação entre propaganda e relações públicas passa a trazer “a 

desconfiança dos públicos, que tendem a ver na atividade de RP uma função de 

persuasão e manipulação, transposta aos praticantes” (Idem, p.4). 

 

Análises sociopolíticas sobre Relações Públicas 

Ao levantar suspeitas sobre o êxito da tentativa de distinção entre as atividades 

de Relações Públicas e propaganda por parte da doutrina, Henriques (2009) assinala a 

persistência de determinadas visões críticas aplicadas às relações públicas como uma 

evidência significativa. O autor cita três dessas visões, identificadas através de análises 

                                                           
4
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sociopolíticas que tratam das atividades da área.  

A primeira pode ser chamada de “fabricação do consenso” (ou “engenharia do 

consenso”), e têm em Chomsky, Herman e Habermas seus principais expoentes. Na 

verdade, ambos os termos fazem referência às obras de Lippmann e Bernays: Lippmann 

trata a “fabricação do consenso” (1922) como um impacto positivo da propaganda, já 

que moldar a opinião pública é necessário, na medida em que essa, no seu estado 

natural, é incapaz de lidar com o mundo moderno e sua complexidade; Bernays também 

considera a manipulação da opinião pública como positiva, e afirma que a “engenharia 

do consenso é a própria essência do processo democrático, a liberdade para persuadir e 

sugerir” (1947, p.113). Na sua visão, o profissional de Relações Públicas é aquele com 

o domínio das técnicas para fazer com que uma ideia seja aceita publicamente.    

É com referência a essas duas obras que Chomsky e Herman (1988) trabalham a 

ideia da “fabricação do consenso” como a forma com que a mídia molda a opinião 

pública e determina os interesses da sociedade moderna
5
. Chomsky (1989) é 

especialmente crítico sobre a função das Relações Públicas nesse processo, uma 

atividade considerada por ele como uma das formas mais evoluídas, e que mais evolui, 

de controle coletivo. Segundo o autor, se a voz do público é ouvida em uma sociedade, 

ela deve ser controlada. Nesse sentido, quanto maior a liberdade, mais sofisticadas 

devem ser as técnicas que controlam a opinião pública, de maneira que é significativo 

que a indústria de Relações Públicas tenha se desenvolvido justamente nos Estados 

Unidos. 

Habermas coloca a questão da “engenharia do consenso” como uma tarefa 

central da atividade de Relações Públicas, já que apenas no clima desse consenso é 

possível promover a aceitação de uma ideia. Segundo o autor, as relações públicas 

buscam a reorientação da opinião pública “mediante a formação de novas autoridades e 

símbolos” (1984, p.227). Ele denúncia também a manipulação que as práticas de 

relações públicas promovem na esfera pública, na medida em que ou “conseguem 

inserir material adequado diretamente nos canais de comunicação ou então elas 

                                                           
5
 Os autores desenvolveram um modelo de propaganda com cinco filtros que distorcem a mídia: 

propriedade dos meios de comunicação; a necessidade de financiamento e o poder dos anunciantes; a 

dependência de fontes como o governo e grandes corporações para reduzir custos operacionais; a 

influência de grupos de pressão; e o anticomunismo, que depois foi trocado pelos autores para „ideologia‟, 

em especial a da guerra ao terror (1988). 
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arranjam na esfera pública pretextos específicos que mobilizam os aparelhos de 

comunicação de um modo previsível” (idem, p.227). 

A segunda visão crítica é a dos “manipuladores de mitos”, nos termos referidos 

por Baudrillard. Segundo o filosofo francês, os profissionais de Relações Públicas 

podem ser consideradas como “manipuladores de mitos: eles organizam um objeto ou 

evento como ficção. Eles liberalmente os interpretam – e até mesmo, no limite, eles 

deliberadamente os constroem” (1983, p.93). O professor Thomas Mickey também 

aponta para essa crítica, ao afirmar que o profissional de Relações Públicas cria “uma 

imagem e o público, frequentemente através da mídia, centra-se naquele signo, e não em 

uma realidade por detrás dele. Porque, como Baudrillard afirma, não há realidade por 

detrás daquele signo” (1997, p.87).  

Finalmente, a terceira visão critica se distancia das demais por seguir uma linha 

voltada para o jornalismo investigativo. Ela pode ser chamada de “mão invisível”, e é 

encontrada principalmente na obra de John Stauber e Sheldon Rampton. No livro “Lixo 

Tóxico é Bom Para Você: Mentiras, Malditas Mentiras e a Indústria das Relações 

Públicas” (1995), os autores comparam a indústria das relações públicas com o 

personagem título do filme “O Homem Invisível”. Naquela obra eram utilizados fios e 

outras técnicas para mover cinzeiros e armas, como se eles fossem manipulados por 

uma mão invisível. “Ao invés de cinzeiros e pistolas, a indústria de Relações Públicas 

busca manipular a opinião pública e a política. Mas apenas o pode fazer enquanto 

permanecer invisível” (1995, p.21). A teoria da “mão invisível” afirma que grande parte 

do que encontramos nos meios de comunicação são na verdade informações plantadas 

pelo trabalho das grandes firmas de Relações Públicas, que permanecem ocultas nos 

bastidores. 

Essa visão critica foi consolidada em uma vasta literatura de denúncia lançada 

durante as últimas duas décadas. Miller e Dinnan se inserem nesse movimento, e 

colocam que “os poderes das Relações Públicas são misteriosos no sentido que eles não 

são conhecidos. Eles são encobertos em segredo e fraudes, o que permite seus 

praticantes a perseguirem seu objetivo [impor interesses e controlar a resposta da 

opinião pública]” (2007, p.1).  

É evidente que tais teorias não são mutuamente excludentes, na medida em que 

mesmo nessa breve exposição aparecem elementos que perpassam as três correntes. 
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Essas visões críticas são importantes para nosso trabalho pelo fato de constituírem o 

arcabouço teórico que sustenta a consolidação das críticas sobre as relações públicas. 

 

As duas dimensões do ethos 

A partir das análises realizadas, percebe-se que a associação entre Relações 

Públicas e propaganda – e sua consequente vinculação com a questão da manipulação 

da opinião pública – toma contornos de algo que necessita ser evitado, que gera 

constrangimentos sociais para a área e que constitui uma tensão permanente devido à 

própria ligação histórica entre as duas atividades. Nesse sentido, a identidade projetada 

da doutrina, com o objetivo de construir um conceito público favorável para o 

reconhecimento social da profissão, é fortemente marcada por essa tensão, e delimitada 

por um ethos que tem como ponto fundamental as críticas sobre essa ligação. 

Podemos identificar duas dimensões desse ethos que acreditamos serem 

determinantes para os objetivos de nosso estudo: a negação da associação com a 

propaganda e a afirmação da função social das Relações Públicas
6
.  

 

a) Negação da associação com a propaganda 

 

A primeira dimensão que identificamos desse ethos é caracterizada pela tentativa 

de neutralizar aquilo que desqualifica a profissão, ou seja, negar os elementos que 

possuem impacto desfavorável na percepção que os públicos possuem sobre ela. 

Configura-se então como a negação da associação com a propaganda. Essa dimensão 

do ethos se manifesta com clareza nas tentativas de estabelecer fronteiras definidas entre 

Relações Públicas e propaganda. Sobre essa questão, Henriques aponta que, “apesar dos 

esforços de estabelecimento de demarcações precisas (...), as linhas divisórias nunca 

foram demarcadas com suficiente nitidez” (2006, p.10). A partir da falta dessas 

fronteiras definitivas, essa dimensão do ethos é marcada por uma renúncia das práticas 

que são associadas à propaganda, bem como daquelas que carregam suas características, 

em especial o uso intensivo de técnicas de persuasão.  

Nesse sentido, a negação ao modo de atuação e a obra de Bernays são 

                                                           
6
 As dimensões do ethos aqui identificadas  não devem ser entendidas como uma classificação exaustiva.  
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especialmente significativos, na medida em que o autor acabou estigmatizado dentro da 

própria doutrina por utilizar abertamente ideias como a da “manipulação da opinião 

pública”. É possível perceber que os estudos de Relações Públicas deram as costas para 

muitos dos escritos de Bernays, deixando para trás possíveis contribuições para os 

debates atuais da área, pois aqueles trabalhos remetem justamente à vinculação com a 

propaganda. É também com base nessa dimensão que podemos entender a declaração de 

Andrade de que a persuasão não pode ser aceita como um instrumento de relações 

públicas (1965). 

A tentativa de afastar o caráter manipulador das práticas de Relações Públicas 

também está presente nos códigos de ética de organizações profissionais de diversas 

partes do mundo. O Código de Atenas, criado pela Associação Internacional de 

Relações Públicas em 1965 como um código de ética mundial para a profissão, proíbe a 

utilização “de métodos ou técnicas de manipulação visando criar motivações 

inconscientes sobre as quais o individuo não exerce controle
7
”. Outro exemplo pode ser 

encontrado nas normas éticas do Conselho Federal de Profissionais de Relações 

Públicas (Conferp), que vetam o uso de “práticas que possam levar a corromper ou 

comprometer a integridade dos canais de comunicação”. Praticamente todas as 

organizações profissionais ecoam essa preocupação em seus estatutos ou códigos de 

ética.  

Essa vertente do ethos foi-se acentuando na medida em que as práticas foram 

sendo associadas com manipulação e propaganda. Um exemplo claro é a prática de 

astroturfing, que pode ser definida como a tentativa de simular apoio ou manifestação 

popular em relação a uma causa, ideia ou organização. Após uma série de denúncias 

sobre a exploração dessa técnica durante as duas últimas décadas, baseadas no seu 

aspecto de manipular a mídia e o inconsciente popular, a prática acabou sendo banida de 

forma nominal por diversos conselhos profissionais, como a Public Relations Society of 

America
8
 (PRSA) e a Chartered Institute of Public Relations (CIPR) – as principais 

associações de profissionais da área nos Estados Unidos e no Reino Unido. É possível 

argumentar que essa prática já era negada anteriormente pelos códigos de ética, 

                                                           
7
 O Código de Atenas foi formulado em 11 de Maio de 1965, e tem como base a “Declaração Universal 

dos Direitos Humanos ”.  Texto disponível no site Portal-RP. 
8
 Disponível em <http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/CodeEnglish/index.htm> 
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enquadrada nos artigos que proibiam a manipulação, mas o aumento do seu 

reconhecimento como uma prática típica de Relações Públicas obrigou uma intervenção 

ainda mais direta sobre a doutrina, em um claro exemplo de como essa dimensão do 

ethos é construída de modo relacional. Recentemente, uma nova série de denúncias 

relacionadas com o astroturfing na Austrália levou a manifestações de autores e 

praticantes da área contra essa prática através de um movimento por meio de blogs, no 

que pode ser encarado como uma tentativa de reforçar esse aspecto da identidade 

projetada. 

Também é possível perceber essa dimensão do ethos na prática do advocacy, 

entendido como um processo político de defesa pública de uma ideia, realizado tanto 

por indivíduos como por associações. No caso específico da profissão de Relações 

Públicas podemos identificar um desenvolvimento do advocacy ligado com a reação às 

críticas realizadas na mídia sobre a atividade. 

 Em 2002, a Public Relations Society of America institucionalizou uma comissão 

especial voltada para o advocacy da profissão de Relações Públicas
9
, com a missão de 

“representar a voz clara e consistente da PSRA sobre os problemas da área”. Tal 

comissão está representada com destaque no site da organização em uma seção que 

apresenta algumas de suas atuações nos últimos anos. Entre essas ações podemos 

destacar a gravação de um vídeo em resposta a uma opinião exibida em um programa de 

notícias da CBS que “atacava as relações públicas” e a emissão de comunicado 

reafirmando os códigos de ética da organização quando uma empresa de relações 

públicas foi acusada de utilizar front groups
10

 em uma campanha política. Em ambos os 

casos, a estratégia da PSRA foi de negar que aquelas denúncias fossem sobre práticas de 

Relações Públicas. 

 Tal prática é comum também no Brasil, em especial no Conselho Federal de 

Profissional de Relações Públicas (CONFERP). Entre os casos mais emblemáticos 

podemos citar a reação ao artigo “Pomba!” escrito por Luís Fernando Veríssimo em 

2007, que continha a afirmação que “pombas são dissimuladas e de péssimo caráter”, 

porém possuem uma ótima imagem, sendo associadas constantemente com a paz. O 

                                                           
9
 Suas ações podem ser acompanhadas através do endereço <http://www.prsa.org/Advocacy>. 

10
 Prática que cria e financia grupos que defendem uma causa ou agenda como se fosse um grupo 

mobilizado espontaneamente na sociedade 
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autor apontava que “profissionais de Relações Públicas devem venerar as pombas, pois 

são o maior exemplo conhecido do triunfo de RP sobre a realidade”.  

 Em nota sobre esse artigo, o Conferp afirmava a miopia de Veríssimo ao 

escrever sobre o “triunfo de RP sobre a realidade”, já que isso implicava um contraste 

entre o trabalho de relações públicas e a verdade. Nas palavras da Conferp, “o trabalho 

de relações públicas é o oposto do que o autor imputou às pombas”, e que “a vinculação 

da atividade de RP como uma estratégia maquiavélica e intencional de falseamento da 

verdade” vai contra o que defende os códigos de ética da organização.  

 

b) Afirmação da função social das Relações Públicas 

 

Enquanto a primeira dimensão do ethos visa construir uma reputação pela 

negação de determinados aspectos prejudiciais, a segunda trabalha com a exaltação de 

pontos positivos, e busca afirmar a função social das Relações Públicas. É uma forma 

de criar uma boa imagem da profissão junto aos públicos através da projeção sobre 

como suas práticas contribuem para sociedade como um todo. O argumento defendido 

por Andrade (1965) de que as relações públicas são necessárias para a preservação do 

público como instância critica da sociedade pode ser encaixado nessa categoria. 

Também podemos destacar os estudos de Grunig (1992) sobre o modelo de relações 

públicas simétrico de duas mãos, que estabelece a ideia de que a atividade está 

vinculada com um relacionamento bidirecional e com a promoção de um diálogo 

“ético” pelas organizações. As Relações Públicas são colocadas então como uma 

atividade que busca um equilíbrio entre os interesses da organização e seus públicos, 

que advoga em nome dos públicos dentro das empresas.  

É possível encontrar os ecos dessa dimensão do ethos em inúmeros textos 

acadêmicos. Cicília Peruzzo já chamava a atenção para esse posicionamento ao apontar 

em sua tese que as Relações Públicas “dizem promover o bem-estar social e a igualdade 

nas relações sociais” (1986, p.55). A própria autora incorpora esse ethos ao falar sobre 

as Relações Públicas Comunitárias, afirmando que elas são práticas “comprometidas 

fundamentalmente com a transformação da sociedade e com a constituição da igualdade 

social” (Peruzzo, 1989, p.3).  

Essa dimensão do ethos aparece com fortes contornos nos discursos que 
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vinculam Relações Públicas com harmonia, como ao dizer que é função das relações 

públicas “harmonizar interesses” (Andrade, 1989, p.98), ou que seu “objetivo último é a 

harmonia” (Gonçalves, 2005, p. 643).  

Outros exemplos vão ainda mais longe, como as afirmações de Clóvis de Barros 

Filho e Fernanda Belizário, que colocam como sendo função das Relações Públicas 

“harmonizar as discordâncias” e “estabelecer a confiança mútua, elevar o nível de 

entendimento e solidariedade, promover o desenvolvimento recíproco para construir 

uma sociedade melhor, mais justa e, através do diálogo, atingir o progresso social” 

(2006, p.7). Diversos outros atores ecoam essas visões ao afirmarem que as Relações 

Públicas buscam o equilíbrio “voltado para o benefício da sociedade” (Lesly, 1995), que 

o profissional da área deve ter como primeira “meta o equilíbrio do bem-estar social, 

mediante a melhoria da qualidade de vida e a construção de relações mais democráticas 

e justas” (Ferrari, 2007, p.4) e que as Relações Públicas devem “fomentar a construção 

da cidadania” (Lima, 2010, p.5).  

Recentemente essa dimensão está ganhando espaço na esteira da consolidação da 

Responsabilidade Social Empresarial como orientação gerencial das organizações. Em 

tal cenário, identifica-se uma linha de pensamento que coloca essa responsabilidade 

como função das Relações Públicas, presente em afirmações sobre como a atuação de 

relações públicas se dá no sentido de conscientizar as empresas de sua responsabilidade 

para com a sociedade (Kunsch, 1984), sobre o objetivo das ações de relações públicas 

ser a responsabilidade social e “o incentivo de atitudes éticas, de solidariedade e de 

participação” (Oliveira, 2002) ou mesmo de que a prática de Relações Públicas é a 

própria responsabilidade social (Grunig, 1999). 

 

Conclusão 

As duas dimensões do ethos aqui trabalhadas nos auxiliam na compreensão 

sobre a identidade projetada pela doutrina profissional de relações públicas, na medida 

em que apontam para os sentidos abstratos que perpassam sua construção. Importante 

reforçar que essas duas dimensões são polos distintos de um mesmo ethos. Elas são 

constituídas a partir de contexto sócio histórico comum, e possuem o mesmo objetivo: o 

reconhecimento social da profissão através da projeção de imagens adequadas segundo 

as expectativas dos públicos.  
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Porém, as duas dimensões trabalham a polaridade entre a negação e a afirmação. 

A primeira dimensão busca construir a imagem pública da profissão pelo destaque no 

que a profissão não é: a atividade não é propaganda e não é uma ferramenta de 

manipulação, não pode usar a persuasão. Já a segunda trabalha a mesma construção, 

porém através da afirmação do que a profissão é: a atividade é benéfica para a 

sociedade, promove o diálogo e o bem-estar social. Essas dimensões não são 

excludentes, mas sim partes integrantes do mesmo ethos, que é construído pela própria 

tensão entre essa polaridade. 

É importante ressaltar novamente a questão da reflexividade envolvida nessas 

dimensões do ethos. Ao mesmo tempo em que tenta influenciar a percepção da 

sociedade sobre a profissão de Relações Públicas, o ethos é construído por essas 

percepções. Na dimensão da negação, foi possível perceber que na medida em que as 

críticas e associações entre relações públicas e propaganda cresceram, aumentaram 

também as negativas sobre elas. A dimensão da negação ganha maior força justamente a 

partir das críticas. 

Não nos parece descabido fazer a mesma relação com a segunda dimensão do 

ethos, o que ajuda a entender a questão colocada no inicio desse trabalho: a partir da 

perpetuação e consolidação de uma reputação negativa sobre a profissão de Relações 

Públicas (Silva, 2011), aumenta cada vez mais as afirmações sobre como a profissão 

traz benefícios sociais e contribui para a coletividade – em uma relação que torna cada 

vez mais evidente a ambiguidade entre a forma como a atividade se afirma e o modo 

como ela é vista.  
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