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RESUMO 

A profissão de relações públicas surgiu em meio à ascensão do capitalismo e acabou 

contribuindo ainda mais para caracterizar esse sistema. Junto com as escolas, as relações 

públicas (RP) contribuíam para gerar mais ideais alienados e a partir do momento de sua 

formação passavam a incorporar-se ao sistema burguês, sendo assim, o RP torna-se 

empregado e submisso ao capitalismo, estando tanto em condição de explorador quanto de 

explorado. A charge “Relações Públicas: a máquina de alienação em massa” busca satirizar 

essa contribuição da propagação do ideal burguês e expor o trabalho do profissional de 

relações públicas diante ao cenário capitalista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo; charge; classes; burguesia; relações públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 As relações públicas (RP), assim como a escola e outras instituições, são ferramentas 

usadas pela classe dominante como forma de alienação e contribuem para a elaboração de 

ideais robóticos e repetitivos. Ao mesmo tempo em que usam das suas técnicas para 

conformar e mascarar os ideais contrários ao sistema, o profissional de RP se prepara para 

trabalhar para a burguesia, na formação de um capital, sendo recompensado por um bom 

emprego e um bom salário, ou seja, ele se encontra na posição de explorador e ao mesmo 

tempo na condição de explorado. E por mais que siga por outro lado, sempre estará ligado ao 
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pensamento burguês dominante através do seu código de ética que afirma: “participar da vida 

da comunidade, assumindo responsabilidades construtivas, cívicas e sociais, jamais visando 

ou admitindo palavras ou atos que possam prejudicar o conceito e os interesses de nossa 

Pátria”
9
, ou seja, a favor da classe dominante.  

Utilizando-se de veículos de comunicação de massa, o RP participa do processo de 

apaziguamento e persuasão da opinião pública, colocando sempre as ações de quem está 

dominando como corretas e virtuosas, concluindo que “Somente através de boas relações com 

a imprensa, podem as empresas evitar críticas infundadas ou informações inverídicas”. 

 A classe dominante e seu ideal ganham ainda mais um aliado, os veículos de massa 

nos quais os proprietários são os próprios burgueses, o que leva esses meios a serem 

moldados de acordo com o pensamento burguês e capitalista, a fim de montar um sistema 

ideal, novos conceitos e valores e estilos de vida. Cabendo ao profissional de RP auxiliar a 

instituição na credibilidade das informações passadas a sociedade, gerando confiança e uma 

relação apaziguada.  

Exemplificando o trabalho das relações públicas na formação desse ideal de vida, uma 

empresa que elege o funcionário do mês não está confraternizando o esforço de um 

funcionário, apesar dos benefícios de viagens, dinheiro e reconhecimento, a empresa, que 

também ganha visibilidade e boa propaganda em cima do concurso, está apenas definindo o 

padrão de funcionário que ela espera ter em sua linha de produção, fazendo com que desperte 

nos outros funcionários a vontade de ser como ele, segundo a teoria da aprendizagem social, 

como afirma o psicólogo social Albert Bandura diz que podemos aprender novos 

comportamentos apenas observando outras pessoas (apud Dan Lattimore, 2012). Assim, com 

o esforço coletivo a empresa poderia produzir mais e em melhor qualidade.  

Desviando todo o foco dos interesses dos operários, as relações públicas montam um 

“espetáculo teatral” para satisfazer o trabalhador e garantir ainda mais benefícios sobre o 

concurso, como boa reputação e acúmulo de capital, colocando assim, o funcionário em total 

posição de dominação, destacando o papel do RP como o profissional que garante a harmonia 

na hierarquia social. O que também se pode observar em discursos políticos, inaugurativos e 

em campanhas, como o uso das relações públicas em suas várias camadas.  

Todo o processo de alienação e harmonização social no sistema capitalista é desenvolvido em 

um dos capítulos da obra da autora Cecília Peruzzo, Relações Públicas no modo de produção 

capitalista (1986), exemplificando o trabalho da profissão das relações públicas e sua relação 

com a sociedade civil e o estado. 
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2 Objetivos 

 2.1 Objetivo Geral  

  Demonstrar a relação do profissional de relações públicas com a sociedade civil no 

modo de produção capitalista 

  

2.2 Objetivos específicos  

 Expor o sistema capitalista sobre o trabalho 

 Conhecer o caráter alienador do trabalho desenvolvido pelo profissional de relações 

públicas 

 Expressar de forma satírica o papel do profissional de relações públicas no modo de 

produção capitalista.  

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Podemos definir o capitalismo como o sistema socioeconômico em que os meios de 

produção (terras, máquinas, edifícios) e o capital (dinheiro) são de propriedade privada, ou 

seja, tem um dono, esse sistema se caracteriza principalmente pela relação antagônica entre 

suas classes fundamentais: Burguesia e proletariado, classe dominante e classe dominada 

respectivamente. Dentro desse contexto procuramos analisar o papel do profissional de 

relações públicas como instrumento de hegemonia da burguesia e principalmente seu papel na 

alienação do trabalho e do trabalhador exercendo função de educador em torno dos ideais 

burgueses e na criação de ideologia e consenso. 

A prática das relações públicas é norteada por ideais burgueses, pois a mesma se 

propõe a fazer a compreensão mútua entre as classes desiguais como se os interesses fossem 

idênticos, o que acaba por reforçar o ideal de reciprocidade entre capital e trabalho, dessa 

forma acabam participando do ideal da classe dominante de que a alienação não ocorra, 

conforme explica PERUZZO, (1989): 

 

Em sua essência são instrumentos classistas, porque os 

dominadores ao fazerem relações públicas, o fazem visando o interesse 

comum da classe dominante. E as funções das relações públicas na 

sociedade burguesa, a serviço da classe dominante, não poderiam ser 

diferentes já que imperam os interesses privados, mesmo que fetichizados 

em interesses de toda a sociedade.  Assim a ideologia burguesa norteia a 

atividade das relações públicas. E a ideologia burguesa ao mesmo tempo em 

que procura camuflar o real, não deixa de ser manifestação coerente do real 

fetichizado. (PERUZZO, Cecilia, 1986, p.101) 
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A charge “Relações Públicas: máquina de alienação em massa” justifica-se, pois, 

como uma forma de criticar de forma satírica o papel do profissional de relações públicas 

dentro do contexto capitalista, representando de que forma a prática das relações públicas 

atende a necessidade da classe dominante em manter a aparência de que os interesses privados 

também são de interesse geral.  

A escolha da charge como produto se deu pelo fato de representar um mecanismo 

diferenciado na abordagem do assunto, pois, por meio dela, de acordo com Souza e Drigo 

(2006), podem-se expor os problemas de forma pictórica e diferente, conscientizando e 

retratando a realidade. Além disso, o papel do profissional e da prática das relações públicas é 

um assunto controverso e que divide opiniões, o humor satírico característico da charge 

aborda o assunto de forma mais Apropriada. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

 Para contemplar os resultados requeridos nas discussões em sala de aula, 

primeiramente procuramos entender o da obra. Em meio à ascensão do capitalismo, as 

relações públicas serviam como instrumento de alienação e propagação do discurso burguês. 

Buscando uma forma de ironizar a classe dominante e sua forma de explorar tanto o 

profissional de RP quanto a classe operária, optamos pela charge por possuir um caráter 

crítico, inteligente e irônico, descrito pelas autoras Neide Aparecida Arruda de Oliveira e Lara 

Monique Almeida (2006): 

 

A charge é crítica porque discute e opina sobre acontecimentos noticiosos, 

usando para tal outra linguagem, a do desenho. É inteligente porque 

consegue resumir e criticar no pequeno espaço do desenho o que há de 

conteúdo relevante em um fato (fato que é de importância naquela edição); 

de forma que o leitor compreenda do que se trata, e fique informado sobre 

algo importante que se passa no mundo ou no país naquele dia. Por fim, é 

irônica porque interpreta invocando a sátira, expondo o fato pelo ângulo do 

ridículo. (p. 81). 
 

Na fase de pré-produção da charge “Relações Públicas: máquina de alienação em 

massa” foram colhidas informações a respeito do modo de produção capitalista e do trabalho 

do profissional de RP dentro desse processo descrito no capítulo do livro de Cecília Peruzzo, 

a fim de tornar a imagem uma crítica e facilitar o entendimento do espectador, como afirma 

Fonseca (1999, p. 13), “comentários sociais, que, velados pela ironia ou explicitamente 
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opinativos pela sátira e pelo sarcasmo, mostram com simples figuras o que não poderia ser 

dito com menos de mil palavras”. 

Após o entendimento do contexto histórico por todos, nos reunimos e começamos o 

processo criativo do produto. Primeiro passamos pela etapa de rascunho a lápis; em sala de 

aula fizemos um pequeno esboço de como queríamos que se encaminhasse para o resultado 

final e com todos os membros da equipe realizamos um “brain-storm” a partir do que cada um 

compreendeu sobre o capítulo e o seu contexto, reunindo elementos presentes na leitura do 

livro e idealizando a partir da fala e da exposição de ideias de cada membro.  

 

 

Figura 1 Primeiro rascunho do desenho 

 

A partir da reunião de todas as informações, um membro do grupo fora selecionado 

para fazer um esboço mais aprimorado com base nos primeiros traços feitos em sala de aula. 

A charge fora ganhando ainda mais traços e definindo o seu verdadeiro sentido. Os desenhos 

foram ganhando formas e características próprias para quem for vê-la possam identificar, 

segundo o seu contexto, o que cada personagem representa e o cenário o qual ele pertence.  
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Figura 2 Segundo esboço da charge. 

Uma última reunião fora feita para definir os pequenos detalhes que acrescentaram na 

formação da charge para que pudéssemos cumprir com nossos objetivos. Depois de pronta, 

em dois papéis A4, e ainda não colorida, uma componente do grupo passara para uma folha 

A3 o desenho à lápis e finalizara a charge com canetas, marcadores e pincéis, para que depois 

pudesse ser escaneada, vetorizada, colorida e apresentada para a turma.  

 

Figura 3 Charge terminada a lápis. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 Nas reuniões em grupo, ficara decidido que a charge conteria um caráter crítico e 

irônico em relação ao uso das relações públicas no modo de produção capitalista e ao estilo de 
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vida burguês que busca explorar a classe trabalhadora e manter, através do profissional de RP, 

uma harmonia social.  

 

Charge 1: Relações Públicas: a máquina de alienação em massa 
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 A charge que recebeu o título de “Relações Públicas: a máquina de alienação em 

massa” apresenta ao leitor um cenário industrial dentro de uma linha de produção. Na parte 

inferior da charge, podemos observar uma esteira automática na qual em sua primeira parte, 

observa-se um grupo de pessoas com cartazes com intuito de protestar contra a desigualdade 

de classes e melhorias nas condições de trabalho. No centro inferior da charge, pode-se 

observar uma espécie de máquina, semelhante às presentes nas grandes fábricas de produção, 

com as letras RP (Relações públicas), e uma alavanca de ativação. Na segunda parte da 

esteira, podem-se observar algumas pessoas saindo da máquina usando roupas padronizadas, 

viseiras e possuindo ferramentas em mãos. Na parte superior da charge, pode-se observar uma 

bancada onde estão presentes as figuras de porcos vestidos com ternos e roupas luxuosas, 

rodeados de cédulas de dinheiro, jóias, com expressões que remetem riqueza e poder. 

 Todos os elementos presentes na charge já citados, fazem parte de um conjunto de 

críticas e ironias feitas ao sistema capitalista e à sua forma de tratar as relações públicas. 

Identifica-se na primeira parte da esteira industrial um grupo de pessoas com placas em forma 

de protesto, indicando assim a sociedade civil não alienada que busca e anseia por seus 

direitos à cidadania.  

 O segundo elemento formador desse conjunto de críticas é a máquina. Representando 

o profissional de RP e o uso das relações públicas, a charge satiriza o modo como o RP utiliza 

dos veículos de comunicação em massa para conformar e alienar para o pensamento burguês, 

e gerando assim, ainda mais desigualdade e acúmulo de capital para uma só minoria 

privilegiada. Resultando no produto do processo comunicativo do capitalismo: a alienação. O 

que nos leva ao terceiro elemento: a segunda metade da esteira industrial: pessoas com roupas 

padronizadas, com viseiras e ferramentas, fazendo alusão ao modo como as pessoas são 

levadas e persuadidas a agir a partir de um ideal e estilo de vida determinado pela burguesia; 

trabalhando ainda mais para garantir seu sustento, apesar de toda sua árdua jornada de 

trabalho, não enriquecerá e só ganhará o que é suficiente para sobreviver, garantindo a 

estabilidade da hierarquia social no sistema capitalista.  

 O terceiro elemento que compõe a charge está localizado na parte superior do desenho, 

e podem-se observar porcos com feições de corpos humanos. Originando-se da expressão 

“porcos capitalistas” (uma alusão aos cofrinhos de porco), o grupo consentiu que tratássemos 

os ricos empresários como porcos, pois se importam apenas em acumular capital explorando 

mão-de-obra, e usando as relações públicas como as principais mediadoras dessa exploração. 

Sendo assim, o profissional de RP se encontraria tanto na posição de explorador quanto na 

posição de explorado e dependente do sistema.  
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 Em linhas gerais, a charge vem com o objetivo de criticar e ironizar demonstrando o 

processo pelo qual o sistema capitalista lida com as populações e suas reivindicações e o seu 

modo de vida, usando as relações públicas para manter a boa reputação de sua empresa, 

conformar e alienar a sociedade civil através da comunicação, perdurando assim o ideal e 

estilo de vida burguês.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Muito confundida com o cartoon, a charge carrega uma responsabilidade mais crítica, 

expressiva e autêntica, sendo concebida por uma crítica político-social. A charge “Relações 

Públicas: máquina de alienação em massa” traz ao leitor um contexto político, o que se pode 

às vezes ser motivo de censura.  

 Com esse objetivo a charge se junta ao contexto do livro de Cecília Peruzzo com o 

objetivo de mostrar e desromantizar as atividade das relações públicas e expor o interesse 

explorador da burguesia para com a comunicação em massa de forma divertida, além de 

facilitar o entendimento do observador, contribui para uma visão mais crítica dos estudantes 

de relações públicas, uma vez que propiciou o conhecimento de uma nova forma de 

comunicação.  
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