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Resumo 

 

Este artigo debate a questão da Comunicação Pública no Brasil, de forma a analisar 

historicamente os desafios e as perspectivas sobre o tema, e sua concretização frente à 

sociedade brasileira como meio de alcançar seus valores ligados ao fortalecimento do 

processo democrático. A construção de uma consciência social crítica sobre sua 

importância voltada para o contexto dos jovens das periferias do país destaca-se, 

portanto, na proposta apresentada neste trabalho. Toma-se como base o projeto de 

pesquisa “Análise da comunicação pública no processo de fortalecimento da esfera 

pública: em discussão a temática do jovem em conflito com a lei entre os segmentos da 

sociedade civil londrinense”, no qual participo como integrante, cadastrado na 

PROPPG/UEL e coordenado pela Profa.Dra.Regina Célia Escudero.  
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Introdução 

 

A partir de um breve apanhado a respeito do processo da comunicação pública 

no Brasil, especialmente a partir de 1980 (considerando-se alguns elementos sócio-

políticos), o presente trabalho analisa de forma sucinta sua influência histórica, o 

direcionamento das ações e políticas voltadas para a construção do conceito da 

comunicação pública; permitindo destacar os possíveis vieses em valorizar o tema como 

processo fundamental para a construção de um estado democrático que seja legítimo, 

destacando sua relação com os monopólios de comunicação de massa, que privilegiam 

os interesses privados em detrimento de questões de interesse público, para as quais se 

devem destinar os debates que se organizam nestas concessões de canais públicos de 

TV. 

 

________________________________ 

1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Pesquisadora do Projeto de Pesquisa em Comunicação Pública do CECA-UEL. Especialista em Mídia, Informação 
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Ainda que avanços e diálogos institucionais tenham sido alcançados ao longo 

dos últimos anos em relação a incentivos feitos à área, a falta de interesse social e do 

próprio Estado ainda é preocupante sob o ponto de vista interpretativo sobre um 

conceito relevante, que necessita portanto, de amplas discussões sociais de modo a 

valorizá-lo, despertando, no longo prazo, consciência crítica dos cidadãos. Para tanto, é 

primordial destacar a relevância em debater a respeito do entendimento dos significados 

e contextos relacionados a comunicação pública.  

Refletir sobre a realidade do jovem brasileiro em exclusão social em um campo 

empírico para o prevalecimento da comunicação pública atrelada ao reconhecimento 

cognitivo diante de questões de interesses coletivos, indica descontruir conceitos, e 

propiciar que a sociedade viabilize estas alternativas. A prática da cidadania se 

fortalece, portanto, por meio da participação social, como destaca COVRE (1993, p. 66) 

onde é preciso criar espaços para reivindicar os direitos, mas é preciso também estender 

o conhecimento a todos, para que saibam da possibilidade de reivindicar. Segundo 

DUARTE (2007, p. 61) a comunicação pública coloca a centralidade do processo de 

comunicação no cidadão, não apenas por meio legítimo de acesso do direito à 

informação e à expressão, mas também do diálogo, do respeito a suas características e 

necessidades, do estímulo, sendo este de natureza coletiva, envolvendo tudo o que diga 

respeito a aparato estatal, ações governamentais, partidos políticos, movimentos sociais, 

empresas públicas, terceiro setor e, até mesmo, em certas circunstâncias, às empresas 

privadas. 

A plenitude da comunicação pública depende “da reciprocidade existente entre 

comunicação e cidadania, mobilizando sujeitos na concretização de aprendizados, 

saberes coletivos, rompendo formas   de   opressão   e   exclusão,  construindo caminhos 

originais da vida coletiva organizada” (Duarte, 2007, p. 113). “Redescobrir, assim, o 

poder da sociedade civil indica o reconhecimento da existência de problemas que fazem 

parte do contexto dos sujeitos sociais, onde são os atores periféricos, os representantes 

da sociedade civil, mais que o aparelho do Estado, que levantam problemas referentes à 

energia nuclear, ameaças ecológicas, gênero, poluição da água, juventude, exclusão 

simbólica” (Habermas, 2003, p. 115). 

A comunicação pública, destarte, como instrumento de reflexões e abordagens 

críticas    propicia    um   clima   de  inclusão  que  analisa  simbolicamente  realidades e  
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percepções sociais, de forma a conscientizar coletivamente os sujeitos,  muitas vezes,  

envoltos por  questões que vão desde a falta de incentivo, investimento e preocupação 

do Estado brasileiro; até estigmas e estereótipos enraizados no coletivo que se tornam 

entraves  para a discussão e enriquecimento do tema. 

 

Desafios Enfrentados pela Comunicação Pública no Contexto Histórico e 

Neoliberal Brasileiro 

 

Analisar o contexto da comunicação pública no Brasil pondera um certo 

entendimento a respeito do processo de formação do conceito, que ainda é relativamente 

novo, mas também sobre questões históricas e políticas que influenciaram ao longo do 

tempo o modo como a comunicação se apresentara à sociedade. 

Contextualiza-ze, deste modo, como as últimas décadas foram essenciais para 

trazer o tema para o debate, por meio de discussões mais aprofundadas, e de parcerias 

entre a Academia (pesquisas e projetos) e órgãos públicos, para qualificar sua 

importância como conceito de cidadania. 

A Constituição de 1988 apresentou grande avanço democrático em um período 

de pós ditadura. A Comunicação Social foi contemplada de modo a priorizar a 

descentralização dos meios de comunicação, e a incentivar a educação e a cultura, em 

detrimento aos grandes veículos de  massa; porém, distante ainda de uma realidade que 

pudesse refletir em uma participação popular mais inclusiva e digna de uma soberania 

nacional consolidada. Sobre este período, Brandão (2007) ressalta que: 

 

Existe, sem dúvida, uma tendência para identificar Comunicação Pública com o 

viés apenas da comunicação feita pelos órgãos governamentais. É interessante 

notar que a expressão começou a substituir outras denominações utilizadas 

tradicionalmente para designar a comunicação feita pelos governos, tais como 

comunicação governamental, comunicação política, publicidade governamental 

ou propaganda política. A adoção de uma nova terminologia não se dá por 

acaso, nem é uma questão de modismo, de buscar novos nomes para práticas já 

consagradas. A substituição dessas terminologias por comunicação pública é 

resultado da necessidade de legitimação de um processo comunicativo de 

responsabilidade do Estado e/ou do Governo que não quer ser confundido com a 

comunicação que se fez em outros momentos da história política do país. 

Expressões como marketing político, propaganda política ou publicidade 

governamental têm uma conotação de persuasão, convencimento e venda de 

imagem, em suma do que ficou conhecido como “manipulação das massas”. O 

uso histórico dessas expressões obrigou à busca e a adoção de uma terminologia 

que fosse compatível com  a  nova  realidade  política  do  país,   identificando a  
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comunicação com uma prática mais democrática. A restauração da democracia 

e o consequente crescimento de novas formas de vivências democráticas 

despertaram a necessidade de informação voltada para a construção da 

cidadania. (BRANDÃO, 2007, p.06) 

 

 Mais adiante, mesmo havendo uma adoção em relação ao sentido da 

comunicação pública, o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-

2002), destacou sua ligação com a democracia. A respeito desta passagem, Brandão 

(2007) também analisa: 

 

Diante do novo cenário político do país, a comunicação de origem 

governamental também sofreu transformações e buscou a adoção do sentido de 

comunicação pública, ou seja, aquela com objetivo de informar o cidadão. Esta 

acepção pode ser percebida desde o Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

quando o Presidente afirmava que a comunicação pública era um tema 

indissociável do funcionamento da democracia, exercendo um papel de 

instrumento de uma relação aberta e franca do governo com a população. 

(BRANDÃO, 2007, p.06 e 07) 

 

Mas é a partir do governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (2002-

2010), especificadamente a partir de 2007, que o país passa por mudanças significativas 

quanto a reformulação de conceitos e projetos desenvolvidos, em relação à concepção 

de políticas públicas, tendo em comum a proposta da raiz democrática. A respeito disso, 

Brandão (2007) continua a analisar:  

 

No entanto, é a partir do Governo Lula que o conceito Comunicação Pública 

com o sentido de informação para a cidadania começa a ser citado com 

frequência e acaba ganhando status. A preocupação com a preparação dos 

técnicos do executivo para fazer a Comunicação Pública levou à realização de 

vários cursos de atualização para técnicos e a proposição para a criação da 

função de Gestor da Comunicação Pública. (BRANDÃO, p.07 e 08) 

  

Após 2010, as mesmas propostas foram mantidas afim de consolidar o que havia 

se conquistado ao longo das últimas décadas; porém, a partir de 2016, com a saída da 

então Presidente Dilma Roussef (impeachment), algumas questões acabaram sendo 

prejudicadas. Interessante observar, assim, que um dos maiores desafios do Brasil é 

manter e distinguir a comunicação pública como fundamental para privilegiar os 

interesses coletivos, independente de governos, partidos políticos e interesses privados.  
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Os desafios para trabalhar de forma consistente o tema da comunicação pública 

juntamente à sociedade, além das questões históricas citadas no Brasil, contemplam a   

falta de políticas públicas de inclusão consistentes, de compromisso com a sociedade 

por parte do Estado (ou ausência deste para tratar temas de interesses públicos 

relevantes), de diálogo social,  e a manipulação    midiática   atrelada a  interesses 

privados e políticos; assim como a falta de interesse da própria população, que muitas 

vezes se posiciona de maneira passiva. 

 No contexto neoliberal, onde o capital privilegia o lucro e a concentração de 

poder, trabalha-se integralmente, em sua maioria, as políticas de comunicação, de forma 

a produzir fábricas de notícias, construções de realidades, e manipulações que 

contemplam os interesses privados. A respeito do contexto midiático, BEETHAM 

(2005, p.38) destaca que o jornalismo no modelo privado pode atrapalhar a realização 

dos direitos individuais. A falta de pluralismo na propriedade dos veículos de 

comunicação é um dos problemas  principais  das   atuais  sociedades,   enquanto a falta 

de pluralismo nas visões  presentes na mídia e a falta de  informação    pública    para os  

cidadãos são obstáculos ao cumprimento do direito individual de liberdade de 

expressão. 

 A relação da comunicação pública junto à mídia, portanto, se transforma em 

conflito, à medida que esta trabalha de forma oposta ao que se propõem a fazer o que 

aquela conceitua. Além disso, a percepção social a respeito da confiabilidade das mídias    

é alta,  o que gera,  por  sua  vez,  a  aceitação  que  aspectos quantitativos estão acima 

dos qualitativos; e que o pluralismo, ou a troca de informação são substituídos por 

simulacros e espetáculos midiáticos.  

A incisão massiva da mídia impede a visibilidade da comunicação pública, 

sobretudo pelo modo como os meios de comunicação são vistos pela sociedade, 

dificultando o real entendimento de práticas democráticas. Os processos de exclusão 

gerados pela mídia são vistos como “naturais” nas relações, assim como a discussão 

democrática torna-se refém destes efeitos. Por outro lado, com a cobertura midiática 

protegendo os interesses de determinados grupos, o Estado perde espaço e com ele as 

propostas de planejamentos de políticas públicas concernentes com a realidade 

brasileira.  
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A Comunicação Pública no Contexto da Juventude das Periferias Brasileiras 

 

 Os desafios enfrentados pela sociedade para contemplar o desenvolvimento da 

comunicação pública envolvem os aspectos históricos citados, a influência midiática 

como meio de privilegiar os interesses privados e políticos, e as próprias questões 

governamentais de falta de investimentos e incentivo ao debate transparente com a 

população sobre a relevância do tema. 

 Quando se analisa esse contexto, faz-se necessário entender posteriormente, 

como a comunicação pública poderia ser um meio capaz de impactar positivamente a 

vida da juventude brasileira pertencente às periferias, criando assim um reflexo nas 

relações desta com a sociedade, com destaque para temas  a  serem conscientizados 

como: racismo, preconceito e a imagem pejorativo em torno desta realidade. 

               Em levantamentos feitos no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 

a 2002, apesar do aumento significativo de projetos em nível federal, a fragilidade  

conceitual; a falta de foco nos jovens e a ausência de coordenação 

entre os programas não acrescentaram  mudanças  significativas  nas  condições da vida 

da realidade da juventude brasileira. “[...] a falta de consenso, no âmbito federal, sobre a 

necessidade da definição de políticas específicas e coordenadas para a juventude. O 

pouco acúmulo teórico sobre essa problemática se expressa na elaboração de 

significativo número de programas e projetos que se destinam indistintamente a 

crianças, adolescentes e jovens” (Sposito & Carrano, 2003, p.23). 

             Não é apenas a falta de investimento do Estado Nacional, mas o modo como os 

jovens das periferias são tratados e a que a disseminação de sua imagem é atrelada. “As 

formas de participação presentes no Estado e na sociedade civil são percebidas como 

muito distantes da realidade cotidiana [dos jovens], que revelam ainda, de modo 

contundente, a existência de espaços interditados à participação” (Ibase, 2005, p.72). 

            O processo de exclusão destes jovens é complexo. Destarte, a falta de diálogo e 

participação social leva a falta de cuidados necessários dos órgãos públicos de acordo 

com esta realidade; identifica este jovem por uma imagem pejorativa, e prejudica de 

forma  contundente  a  motivação  destes  jovens em relação  às  perspectivas  positivas,   

não só pela questão econômica, mas relevantemente pela baixa autoestima, e pelo 

processo de exclusão e estigma social.  
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Para Costa (2001), os diversos processos de representação e exclusão social têm 

conferido grande força e periculosidade a jovens, sobretudo os pobres, do sexo 

masculino, vinculando-os às identidades “delinqüentes”, “galerosos”, favorecendo o 

surgimento de uma categoria de “pequenos bandidos e vilões”, ao invés de focalizar a 

fragilidade social sob a qual tais sujeitos se encontram. Para estes, as medidas de 

proteção previstas no Estatuto, bem como a garantia aos direitos fundamentais, parecem 

não ter tido alcance desejado.  

 Fundamental, portanto, discutir   de   forma   crítica   não   somente   a  

consciência da sociedade como um todo, mas dos próprios jovens, e das instituições 

governamentais que são consideradas peças fundamentais neste processo. O desgaste 

causado pelos meios de comunicação também agrava não só a imagem destes jovens, 

mas causa certo desconforto à toda a sociedade em debater sobre esta questão. A 

utilização de estereótipos focados na realidade dos moradores das favelas, 

principalmente dos jovens, os coloca como sujeitos que devem ser excluídos do restante  

da sociedade. Em sua maioria, a mídia destaca sua relação com violência, tráfico de 

drogas, homicídios e preconceito do perfil pobre e negro das favelas. 

No livro Mídia e violência, PAIVA & RAMOS (2007, p.48) revelam que há  um 

consenso da mídia sobre a cobertura estigmatizante que ela própria realiza sobre favelas 

e periferia. O dado é de uma pesquisa realizada pelo CESeC (Centro de Estudos de 

Segurança e Cidadania). E enfatizam que quase exclusivamente os conflitos armados e 

as ocorrências policiais na cobertura dos espaços populares, valorizam as soluções 

bélicas para o problema da segurança. Muitas reportagens discutem implícita ou 

explicitamente soluções para isolar e neutralizar as favelas e não para integrá-las de 

forma mais harmônica às grandes cidades.  

SOUZA (2015, p.15) destaca ainda a influência de veículos de grande circulação 

nacional, como os das empresas Globo, onde a incidência deste meio de comunicação é 

um dos que mais fortalece o preconceito gerado de forma sistêmica em suas 

reportagens, como a seguinte manchete do ano de 2001: "a periferia cerca a cidade". 

Apresenta-se uma imagem na qual as construções de alvenaria, em cor escura - 

remetendo a visão de formigas  saúvas em movimento - vão devorando  gradativamente  

prédios  brancos  e  limpos.  O exemplo é ilustrativo do temor, atávico em amplos 

setores  sociais  das camadas médias e dominantes do Rio de Janeiro, São Paulo e outras  
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metrópoles brasileiras, de que os "bárbaros" favelados invadam a "cidade", a polis, e 

esta seja dominada pelo caos.  

 A reflexão, desta forma, pauta-se em elencar alguns possíveis fatores que podem 

ser considerados desafios crescentes para a concretização da comunicação pública no 

país, e consequentemente, de políticas sociais inclusivas, que possam trabalhar de forma 

qualitativa, simbólica e dialógica o enriquecimento dos jovens das periferias como 

sujeitos sociais empoderados, respeitados e valorizados como verdadeiros cidadãos, 

assim como de uma sociedade mais consciente e crítica.   

Entende-se que a comunicação pode ser um instrumento para a promoção de 

cidadania juvenil, na reconstrução de sua imagem percebida com respeito e dignidade 

por toda a sociedade, partindo-se, assim, do conceito que “cidadania quer dizer 

participação, nos seus múltiplos sentidos e dimensões,  incluindo a cidadania cultural, 

que perpassa  o direito à liberdade de expressão” (Peruzzo, 2002, p.256). 

 

Perspectivas para o Desenvolvimento da Comunicação Pública como Instrumento 

Democrático  

 

Caracterizando a comunicação pública, neste momento, como aquela que se dá 

na esfera pública, que beneficia interesses coletivos por meio de processos 

participativos que contemplam a democracia como peça fundamental deste processo até 

atingir e descontruir conceitos ligados à cidadania e aos direitos humanos; destacam-se 

alguns pontos relevantes no desenvolvimento de pesquisas e projetos, que estimulam 

sua valorização como uma política que mantém uma reciprocidade benéfica de ações 

entre Estado e Sociedade. 

As pesquisas acadêmicas têm propiciado grandes avanços na relação da 

comunicação pública como instrumento de democratização e inclusão de jovens 

brasileiros, que vivem à margem da sociedade, resgatando e qualificando, deste modo, 

análises e vieses dialógicos destes atores sociais, enquanto ações que estimulem e 

propiciem aos jovens trabalhar com temas que contemplem questões de identidade, 

pertencimento e reconhecimento de suas histórias de vida, recontadas a partir de seus 

pontos   de   vista,   de    suas   interpretações   e   seus  sentimentos ;   permitindo   uma  
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ressignificação de sentido que se reflete na apresentação de uma imagem fiel e 

transparente à sociedade, atrelados ao desenvolvimento de ações de outros órgãos 

públicos. Sendo assim, destaca-se neste trabalho, alguns pontos interessantes a respeito 

de proposta de crescimento em conjunto com estes jovens, considerando-se os entraves 

políticos, históricos, midiáticos e sociais citados anteriormente, para auxiliar em 

análises mais aprofundadas do que se pode propor e realizar no contexto apresentado.  

As universidades brasileiras vêm trabalhando com projetos que priorizam temas 

multidisciplinares e direcionados à importância da comunicação pública como 

precursora de  pesquisas  que  analisam  questões  voltadas  ao  estreitamento de práticas  

democráticas. Além, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o contexto 

dos jovens também se modelou nos últimos anos, sendo reflexo das novas propostas 

políticas que priorizam o fortalecimento de ações que contemplem necessidades reais da 

população, com temas educacionais, culturais e sociais, desde infraestrutura até 

discussões mais complexas sobre a conscientização da importância do tema.  

Uma pesquisa realizada por Sposito (2003) destaca que as práticas voltadas para 

a juventude de baixa renda apresentam uma dicotomia muito grande entre a integração 

material e a promoção da cidadania. As duas vertentes de práticas não se articulam, ou 

seja, quando o projeto trabalha a autoestima do jovem, não propicia a melhoria dos 

índices de escolaridade, emprego, renda e das condições de vida em geral. Ou, então, 

quando trabalha com a capacitação profissional, não se preocupa com o 

desenvolvimento da cidadania. Assim, segundo a autora, o jovem sai do projeto falando 

bem, valorizado, mas continua sendo de baixa renda. Aí, vai procurar um emprego e não 

encontra, o que volta a baixar sua autoestima. A questão é como combinar as duas 

esferas e como chegar a um ponto intermediário nas duas dimensões juvenis. 

 Entre os projetos apresentados pelas universidades públicas brasileiras, neste 

contexto, cita-se o posicionamento da  Universidade  Estadual  de  Londrina (UEL), que  

vem trabalhando de forma progressiva o tema da inserção dos sujeitos periféricos em 

uma realidade que busque uma participação social legítima. Desta maneira, o projeto de 

pesquisa a qual estou vinculada “Análise da comunicação pública no processo de 

fortalecimento da esfera pública: em discussão a temática do jovem em conflito com a 

lei entre os segmentos da sociedade civil londrinense” (2017-2020), propõem valorizar 

aspectos   da   comunicação   pública   ao  empoderamento  de  práticas democráticas no  
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contexto dos jovens de comunidades da região da cidade de Londrina. Baseado em 

Costa (1997), a proposta defende a existência de duas formas de entendimento sobre a 

esfera pública: a que privilegia os meios de comunicação social e a que se fundamenta 

na comunicação interpessoal. A primeira, enfatiza os meios de comunicação como 

instrumentos de manipulação social que, mesmo fazendo parte de uma esfera pública, 

posiciona-se de modo parcial, contrariando os interesses de espaços democráticos 

legítimos, em prol de interesses privados e políticos. Para Escudero (2012), a segunda 

concepção coloca os espaços de comunicação interpessoal e as redes colaborativas e 

informais de intercâmbio    como    elementos    formadores    da     esfera   pública. 

Conforme esta concepção, estes elementos  relativizam a ação manipuladora das mídias 

e apontam para a possibilidade de formas discursivas de comunicação dentro da esfera 

pública. 

 Ainda, Bailey (2006) fala sobre a necessidade de análises mais críticas em 

relação ao posicionamento midiático e a esfera pública, com a grande exclusão de 

minorias, que ficam à deriva de uma mídia que cria e constrói realidade de acordo com 

interesses privados. 

Pensar, portanto, a comunicação pública para além de políticas que trabalhem 

apenas questões relacionadas à realidade dos jovens das periferias, mas que provoquem 

reações e estímulos intrapessoais que desenvolvam pontos ligados a fatores de cognição, 

qualitativos, ou em outras palavras, que trabalhem a autoestima, a confiança destes 

jovens (agregados à realidade midiática construída em um modelo de gestão elitizada e 

não direcionada às minorias), torna-se um fator essencial para construir novo campos e 

esferas públicas de enriquecimento social.  

Marques (2013), complementando os conceitos trabalhados por Habermas na 

construção da comunicação pública, destaca  que  se  para o   autor,  a constituição de 

uma sociedade democrática e  plural (que saiba solucionar coletivamente e 

racionalmente seus problemas de ordem moral através do discurso) depende do 

desenvolvimento das capacidades ou  competências comunicativas dos indivíduos, seria 

necessário explicitar o processo de formação do “eu discursivamente competente” do 

ponto de vista cognitivo, moral, linguístico e motivacional. 

 A falta de visibilidade que habitualmente estes atores sociais não possuem, por 

conseguinte,  “encontra-se   atrelada  ao  não  desenvolvimento dos pontos considerados  
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“discursivamente competentes”, porquanto que um crescente envolvimento destes 

mesmos autores na esfera pública contribui para a emergência de um novo conceito de 

comunicação pública que, enquanto configuradora de espaços de debate, negociações e 

tomada de decisões relativas à vida pública, passa a considerar as demandas de 

segmentos sociais marginalizados” (Matos, 2011, p. 41). 

 Analisar, assim, o conceito da comunicação pública não apenas por ideias e 

ações que contemplem o espaço público, os instrumentos de comunicação adequados, o  

diálogo, o pluralismo, entre outros; mas também questões de aspecto cognitivo, 

motivacional e intrapessoal que permita ao jovem se valorizar, se conscientizar e ser 

crítico para dinamizar e entender a  relação  complexa  entre  a  influência  midiática,  os  

preconceitos e estigmas existentes, assim como a ausência do Estado como 

representante dos interesses coletivos; poderia trazer uma interpretação e simbologia 

complementar e essencial à valorização do tema, desdobrando desta forma, as 

potencialidades que o processo de comunicação pública poderia trazer aos conflitos e as 

relações sociais em uma perspectiva de enriquecimento intra e interpessoal. 

 

Considerações Finais 

 

 

 A relevância da comunicação pública como um instrumento para vislumbrar 

meios que contemplem uma democratização dos direitos sociais e humanos, em uma 

relação dialógica entre Estado e Sociedade torna-se fundamental. “A comunicação 

pública ocupa-se da viabilização do direito social individual e coletivo à informação, à 

expressão, ao diálogo e à participação. Fazer comunicação pública é assumir a 

perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse coletivo, alterando 

seu eixo, tradicionalmente centrado no atendimento dos interesses da instituição e de 

seus gestores. Na comunicação pública o objetivo é o atendimento do interesse público 

e da sociedade, simbolizado pelo cidadão” (Duarte, 2011, p. 126-127). 

Refletir a comunicação pública como aquela que estreita laços sociais, mas 

principalmente colabora para dar segurança aos sujeitos sociais como peça-chave para 

se sentirem confiantes a debater e criticar a respeito de temas que sejam de interesse 

coletivo. Zémor (1995), a este respeito, destaca  uma série de funções: a) informar, isto 

é,  levar os assuntos ao conhecimento do público, prestar contas e valorizar as atividades 

estatais; b) ouvir as demandas, as expectativas, as  interrogações  do  público,  por  meio  
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dos  serviços de ouvidoria; c) estimular e fortalecer o debate público e a participação 

política; d) contribuir para assegurar e fortalecer as relações sociais, estimulando o 

sentimento de pertencer ao coletivo e a tomada de consciência do cidadão enquanto ator 

social e político; e) acompanhar as mudanças, tanto as comportamentais quanto as da 

organização social; f) alimentar o conhecimento cívico. 

Especificadamente a comunicação pública favorecendo os jovens das periferias 

do país, constrói junto deles, uma nova realidade que os beneficie enquanto parte 

fundamental  da  sociedade  brasileira, trazendo  este   contexto  à sociedade e aos 

órgãos públicos como entendimento de práticas discursivas que possam  modificar 

positivamente a relação entre estes sujeitos sociais no longo prazo.  

Para ESCUDERO (2015, p.123), a comunicação possibilita a visibilidade da 

identidade dos diferentes grupos e de sua inclusão na nova esfera pública, cujo debate 

dá-se entre forças conflitivas e diversas e é fundamental para o amadurecimento da 

democracia. Por meio do acesso à informação sobre a realidade que vive, o indivíduo 

torna-se  sujeito  de  sua  história,  capaz  de  transformá-la,  o  que  é  possível somente  

quando este discute e se organiza em grupos que discutem e interferem sobre questões 

de interesse público e coletivo. Esse no coletivo é capaz de fortalecer a esfera pública, 

pela defesa dos interesses públicos, e a cidadania, num processo continuo, fecundo e 

consciente a respeito de conquistas coletivas. 

A influência da conjectura histórica brasileira, desta forma, mostra-se 

preponderante para análises mais qualitativas e desconstrutivas sobre o contexto e 

conceitos direcionados às práticas da comunicação pública no país, direcionadas à 

juventude, permitindo entender a complexidade de uma relação que vai além de 

propostas de políticas públicas, incluindo a comunicação; mas também e inclusive, os 

desafios de  governabilidade e de relações sociais que sejam, de fato, compromissadas 

em valorizar este processo como um direcionamento para melhorias continuas no que 

diz respeito ao alcance da cidadania e práticas democráticas que se mantenham em uma 

estrutura que não seja prejudicada por questões políticas e capitalistas; fazendo parte da 

realidade do país, de forma dialógica e participativa em todos os alcances que possam 

intervir positivamente à sociedade brasileira. 
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