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 Comunicação pública 

A comunicação pública insere-se no contexto democrático, em que 
participam ativamente todos os setores da sociedade. A retomada da 
democracia em 1985 constituiu fator determinante para o 
desenvolvimento da comunicação pública, haja vista a repressão 
existente no regime militar. No contexto democrático a sociedade tem 
direito à informação.  
A comunicação pública compreende não somente a comunicação 
praticada pelos entes públicos, mas principalmente a que ocorre em 
espaços públicos comuns, envolvendo governos, seus órgãos, entidades 
paraestatais e não governamentais, e a sociedade em geral, e que de 
alguma forma envolve o interesse público. Para Maria Oliveira (2004), o 
papel da comunicação pública é servir de interlocutora entre estes 
diferentes entes sociais. Os meios de comunicação serão os elos entre as 
instituições públicas e os demais atores participantes.  



 Comunicação pública 

O interesse público permeia toda a comunicação pública, que utiliza os 
mais variados canais para informar, ser informada, debater e tomar 
decisões de interesse público. No aspecto social, busca aproximar 
setores diferentes da sociedade, conscientizar e educar a população 
sobre seus direitos e deveres, e sobre a importância de sua 
participação no meio público. 
 A comunicação pública pode ser vista como "um bem público", assim, 
a informação e o conhecimento devem ser acessíveis a toda a 
sociedade. A comunicação pública acontece no "espaço público" onde 
a cidadania se fortalece. A sociedade civil influencia a atuação e a 
comunicação pública ao apresentar suas necessidades, lutar contra 
injustiças e exigir direitos e respeito aos valores sociais.  



 Comunicação pública 

O objetivo principal da comunicação pública é informar, mas também 
são seus objetivos educar, sensibilizar, orientar, mobilizar, interagir: 
informar a sociedade em geral sobre a atuação do Governo; informar 
sobre a utilização dos recursos públicos; educar a sociedade sobre as 
questões de interesse geral; criar um canal que permita estabelecer 
uma relação de diálogo com os cidadãos e a sociedade.  


