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RESUMO 

 

Esse trabalho busca identificar a compreensão dos gestores públicos sobre a 

comunicação institucional atual e a futura, particularmente no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Para tanto, é feita revisão bibliográfica 

acerca das teorias da comunicação e da concepção dos IFs e também revisitados 

dois autores que trataram do papel da escola: Louis Althusser e Paulo Freire.          

O universo pesquisado foram os atuais gestores do IFCE, com amostra total de 23 

participantes, sendo 15 gestores administradores e oito gestores comunicadores.    

Os depoimentos dos integrantes dos grupos foram coletados em entrevistas e 

analisados redundando nos capítulos sobre comunicação atual, comunicação futura 

e convergências e divergências entre os gestores. A análise da comunicação atual 

foi complementada com a observação de 10 notícias (sorteadas aleatoriamente) e 

imagens divulgadas no portal institucional, veiculo de maior importância no contexto 

comunicacional do órgão, e com a entrevista do jornalista gestor da área noticiosa 

daquele meio digital. Os resultados apontam para a prática de uma comunicação 

institucional tradicional e verticalizada sem haver uma atenção efetiva com a diretriz 

oficial para o novo órgão em direção a uma comunicação dialógica e plural. 

Considerada frágil, mas em processo de estruturação, o estudo indica que a área 

carece de esforços no sentido de ampliar e capacitar o quadro de profissionais, além 

de aprofundar discussões sobre temas polêmicos e estratégicos como, por exemplo, 

investimentos em publicidade e propaganda e estratégias de comunicação a serem 

adotadas. Sugere-se a diversificação de meios de comunicação institucional. A 

pretensão é de que esta pesquisa se torne um indicador para outras investigações 

sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Comunicação Institucional. Educação Profissional e Tecnológica. 

Veículos digitais. Site. Portal. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to identify the understanding of public managers on the current and 

future corporate communication, particularly at the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Ceará. Therefore, the authors review the literature on 

theories of communication and design of FIs and also revisited two authors who 

addressed the role of school: Louis Althusser and Paulo Freire. The groups studied 

were current managers IFCE, with total sample of 23 participants, including 15 

managers and eight administrators‟ managers‟ communicators. The testimonies of 

the members of the groups were collected through interviews and analyzed in the 

chapters on communication redounding current and future communication and 

disagreements between managers. The analysis of the current communication was 

complemented with the observation of 10 stories (randomly selected) and images 

posted on the portal institutional vehicle of greater importance in the context of the 

communication agency, and the interview with the journalist's area manager news 

that the digital medium. The results point to the practice of a traditional institutional 

communication and vertically without an effective attention to the official guideline for 

the new body toward a dialogic communication and plural. Considered fragile, but in 

the process of structuring, the study indicates that the area lacks efforts to expand 

and train professional staff, besides deepening discussions on controversial issues 

and strategic, for example, investments in publicity and propaganda and 

communication strategies to be adopted. It is suggested diversification of media 

institutions. The claim is that this research may become an indicator for further 

investigations on the subject. 

 

Keywords: Institutional Communication. Professional and Technical Education. 

Digital vehicles. Site. Portal. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Nas últimas décadas, a comunicação entre os seres humanos adquiriu 

surpreendentes contornos e uma inimaginável dimensão. Depois do fenômeno da 

comunicação de massa, a internet, inovação tecnológica que derrubou fronteiras por 

meio da integração comunicacional do planeta, vem transformando hábitos, abrindo 

possibilidades de manifestações individuais e coletivas, estabelecendo novas 

correlações comunicacionais e dando voz a segmentos sociais, que, até então, 

detinham pouca ou nenhuma visibilidade pública. 

Na verdade, os avanços tecnológicos nas áreas das comunicações e das 

tecnologias da informação estão contribuindo para gerar uma revolução sem 

precedentes na atual sociedade. No escopo dessa revolução, está o próprio 

redimensionamento do ato ou do processo de comunicar. Cada vez mais o homem 

se percebe como um ser essencialmente comunicativo e esforça-se – de modo 

pessoal, social, organizacional – para apropriar-se de uma lógica muitas vezes 

complexa e multifacetada. De forma crítica ou simplesmente intuitiva, o indivíduo e 

os grupos sociais se dão conta de que quem se esquiva dessa tarefa está fadado a 

imergir num isolamento avassalador e terminal. 

Inseridos nesse mesmo contexto, também estão os órgãos públicos 

levados a pensar ou repensar a comunicação institucional1 como necessidade vital, 

desafio e obrigação, inclusive de âmbito gerencial, à medida que a própria 

sociedade cobra cada vez mais interlocução, diálogo, transparência e ética por parte 

do Estado. Essa tendência é confirmada na edição 2011 do Mapa da Comunicação 

Brasileira, onde 30 gestores da comunicação em órgãos públicos entrevistados 

resumem seus maiores desafios em duas palavras: diálogo e transparência. A 

pesquisa apresentada no Mapa – cujo roteiro de perguntas nos serviu de base para 

a construção de nossos questionários – complementa a abordagem evidenciando o 

quanto as dificuldades diferem entre os segmentos informando também que, para as 

empresas brasileiras privadas, o principal desafio é o posicionamento no mercado e, 

para as estrangeiras, o usar bem as redes sociais. 

                                                             
1
 Comunicação institucional: conceito utilizado aqui considerando qualquer tipo de informação com 
caráter oficial de uma instituição pública ou privada, que contribua com a construção da imagem e 
identidade de uma organização e influencie a sociedade onde está inserida. (DUARTE, 2008).  

___________________________________ 
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A nossa investigação toma como estudo de caso o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, representação autárquica criada pelo 

governo federal em 2008, cujo perfil e história detalharemos adiante. Essa escolha, 

naturalmente, foi baseada em alguns fatores: o primeiro, pelo Ministério da 

Educação ter anunciado, em seus discursos oficiais, um novo modelo de instituição 

de Educação Profissional e Tecnológica, com foco na justiça social, na equidade, na 

competitividade econômica e na geração de novas tecnologias, para responder de 

forma ágil e eficaz às demandas crescentes por formação profissional, por difusão 

de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos 

locais (BRASIL, 2008b). Além da importância estratégica para o País atribuída à 

nova instituição – o que por si já justificaria estudos sobre essas jovens 

organizações – acreditamos que a concepção mencionada anteriormente pressupõe 

dos institutos federais, criados na maioria dos estados brasileiros, uma boa 

capacidade de comunicação dialógica entre o órgão e seus diversos públicos. 

Portanto, desejamos investigar quais os caminhos indicados pelos gestores da 

instituição para que esse processo se faça pleno. 

O segundo fator diz respeito à vontade de conhecer nuances da realidade 

de comunicação de uma instituição promotora de educação pública e gratuita, 

inserida no âmbito de uma política pública classificada pelo próprio governo como 

progressista e transformadora (BRASIL, 2008b). Com relativa dependência 

orçamentária do poder central, instiga-nos olhar a tensão do fazer comunicação na 

perspectiva de superar a postura althusseriana2, em direção a uma comunicação 

mediadora de diferentes discursos e posicionamentos, com caráter crítico, ético e 

autônomo, como defendeu Paulo Freire em suas produções sobre o papel libertador 

da educação formal. Essa dicotomia nos processos comunicativos (oficiais e 

oficiosos) no ambiente organizacional merece, a nosso ver, uma profunda reflexão a 

ser apenas iniciada com este trabalho. 

O terceiro motivo de nos debruçarmos sobre o IFCE está na oportunidade 

de conhecermos parte dos elementos fundantes da política de comunicação, que 

começa a ser elaborada oficialmente por essa instituição. Em outras palavras, a 

presente investigação, neste recorte temporal, permitirá o acesso às concepções 

                                                             
2 Termo que se refere a Louis Althusser, filósofo francês, que teorizou as ideologias e os aparelhos 

ideológicos do Estado utilizados para perpetuar no poder as classes dominantes. Além da escola, a 
igreja, a família, os meios de comunicação e o sistema político seriam alguns desses aparelhos. 
(ALTHUSSER, 1980). 

___________________________________ 



12 

que devem influenciar, nos próximos anos, a forma de se comunicar e a imagem a 

ser consolidada pelo Instituto Federal do Ceará perante a sociedade. 

A quarta razão pela qual adotamos este estudo de caso é transversal aos 

demais fatores citados. Ao longo de 16 anos de atuação profissional no serviço 

público, integramos os setores de comunicação das instituições antecessoras ao 

Instituto Federal do Ceará – ETFCE e CEFETCE – e a atual equipe técnica da área 

na reitoria do IFCE. Esse caminhar nos possibilitou conhecer, pelo menos 

superficialmente, aspectos dessa dimensão histórica e, nesse contexto, 

percebermos pontos divergentes entre as concepções e ideias dos gestores 

ocupantes dos cargos da alta administração e dos profissionais de comunicação. 

Enfrentando o difícil desafio do investigador, que segundo Bordieu (1989), por 

acreditar conhecer o objeto de estudo não percebe com clareza seu campo de 

estudo, assumimos os riscos de abordar esta temática em busca de percepções 

com bases científicas. 

A quinta e última motivação para a realização desta dissertação advém de 

uma visão particular (pessoal) de mundo. A experiência profissional na educação 

profissionalizante, modalidade ainda estigmatizada no Brasil e em muitos outros 

países, nos levou – embora nos confessemos reticentes em relação ao modelo 

“singular” adotado – a compartilhar do crédito na capacidade da EPT contribuir 

decisivamente para formar cidadãos e transformar Brasil. 

A partir dessas justificativas, este trabalho aborda a percepção atual e as 

perspectivas sobre a comunicação institucional, tanto do ponto de vista interno 

quanto externo, dos gestores de uma instituição pública federal de ensino. Temos o 

intuito de confirmar nosso questionamento advindo da observação: gestores da 

administração pública detêm concepção alinhada sobre a comunicação institucional 

ou existem divergências efetivas entre grupos estratégicos como, por exemplo, 

gestores administradores e gestores profissionais de comunicação? 

Os objetivos desta pesquisa são: a) conhecer o que pensam os gestores 

do IFCE sobre a comunicação atual da organização b) identificar aspectos 

relevantes da comunicação institucional desejada pelos gestores para os próximos 

anos c) identificar percepções e prospecções convergentes e divergentes entre os 

gestores administrativos e gestores profissionais de comunicação d) contribuir para 

a implantação de uma política de comunicação do IFCE. 
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Para tanto, esta pesquisa adota diferentes procedimentos metodológicos 

qualitativos. Iniciamos o capítulo 1 com a perspectiva histórica e conceitual dos 

Institutos Federais, com abordagem específica sobre a organização no Ceará e o 

setor responsável pela comunicação oficial. No segundo capítulo, visitamos as 

teorias acerca da comunicação de massa, abordando um segmento dissidente na 

Escola de Chicago, por meio do pensamento de John Dewey, e, em seguida, 

comentando aspectos relevantes das produções de Marx e Engels. A partir desses 

autores, entramos na Escola de Frankfurt, destacando as contribuições de Adorno e 

Marcuse. Althusser e Paulo Freire foram apresentados para evidenciar os 

contrapontos de suas ideias em relação à escola. Atualizando as discussões em 

relação aos processos comunicacionais, trouxemos algumas reflexões de Habermas 

e Dominique Wolton sobre a sociedade da informação. Esses dois autores também 

serviram para embasar nossa análise teórica sobre as tecnologias digitais, em 

especial a internet, ao lado de Pierre Lévy e André Lemos. Fechamos o capítulo 

sobre a Comunicação comentando como os portais e sítios eletrônicos – veiculo 

escolhido para ser analisado no estudo de caso do IFCE – podem ajudar as 

instituições públicas a dar um salto de qualidade nos seus diálogos. 

Com a pesquisa empírica e de documentos institucionais, embasamos a 

investigação de campo, apresentada no capítulo 4. As entrevistas com os gestores- 

ápice desta investigação, cujo roteiro pode ser conferido no anexo – com amostra 

total de 23 pesquisados, foram divididas em dois grupos: 15 gestores 

administradores e oito gestores profissionais de comunicação. A partir dos 

depoimentos deles analisamos passado, presente e futuro da comunicação 

institucional, observando pontos de convergência e divergências acentuadas entre 

os blocos de gestores. 

Tentando alcançar um retrato mais fidedigno da comunicação atual do 

IFCE nos detemos sobre o principal veículo de comunicação da instituição no 

momento: o portal eletrônico, mais especificamente a área noticiosa da primeira 

página do media. Na ocasião, aquele espaço compunha-se de seis notas com 

fotografias, onde eram apresentadas, regularmente, notícias da reitoria e dos campi 

do Instituto Federal do Ceará. A observação das notícias levou em consideração os 

temas, a abordagem jornalística do fato e o número de linhas das notas. Já das 

imagens, o conteúdo do quadro fotografado e das legendas. Por sorteio, elegemos 

10 dias de 2012 para compor nosso recorte do objeto. Enriquecendo a investigação 
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sobre esse veículo, entrevistamos também a jornalista responsável pela gestão de 

notícias do portal institucional. 

No processo da pesquisa documental, foram fundamentais as consultas 

aos materiais de divulgação do MEC sobre as concepções e diretrizes dos IFs, ao 

próprio portal eletrônico do IFCE, ao acervo da coordenadoria de Comunicação 

Social e Eventos do IFCE e a documentos pessoais profissionais. As entrevistas 

também contribuíram em momentos de dúvidas ou não registros nos papéis oficiais. 

As observações de campo anotadas nesta dissertação não estão, naturalmente, 

restritas ao ano de execução da pesquisa, devido à nossa já mencionada 

participação no setor de comunicação ao longo da história de vida institucional. Boa 

parte dessas informações está concentrada nas páginas que sucedem esta 

introdução. 

Acreditamos que o resultado desta imersão poderá ser um referencial 

para uma política de comunicação mais equilibrada, representativa, ética e que se 

aproxime dos anseios sociais, bem como constituir-se num indicador para outras 

pesquisas sobre esse inusitado modelo de instituição de educação profissional e 

tecnológica no país. 
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2 OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados, 

em número de 38, pelo governo federal, no ano de 2008, com a seguinte 

configuração jurídica: autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar, caracterizada como instituição de 

educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com organização 

pluricurricular e estrutura multicampi (BRASIL, 2008a). 

A referida legislação entrou em vigor num cenário de debates e disputas 

políticas que, até hoje, continuam sendo travadas em torno do processo de reforma 

da educação brasileira. O objetivo precípuo da criação dos institutos federais foi, 

segundo o Ministério da Educação, aumentar a oferta e o acesso à educação 

profissional e tecnológica, modalidade que adquiriu, nas últimas décadas, 

significativa relevância em função da carência de profissionais qualificados dentro de 

novas bases técnicas. 

Nessa perspectiva, metade das vagas oferecidas pelos IFs ficou 

vinculada aos cursos técnicos de nível médio, em especial os de currículo 

integrado3; 30%, aos bacharelados, cursos tecnológicos e engenharias. O percentual 

restante de 20% das vagas foi reservado às licenciaturas em ciências da natureza 

(Física, Química, Biologia e Matemática). As duas últimas reservas percentuais se 

destinam a aperfeiçoar a formação de bacharéis e docentes em ciências da 

natureza, área, no Brasil, com carência crônica de profissionais. 

Mais do que conectar a realidade do sistema de formação ao mercado, a 

concepção da nova instituição resultou da compreensão governamental sobre a EPT 

como ferramenta estratégica para o desenvolvimento da profissionalização 

sustentável, termo que, em linhas gerais, designa o processo de capacitação de 

mão de obra articulado com a emancipação dos países, que enfrentam problemas 

sociais graves e crônicos, como o caso do Brasil, e não apenas vinculado aos 

interesses do capital. 

 

                                                             
3 Currículo integrado: na Educação Profissional e Tecnológica, é o currículo que apresenta corpo 

aliando a formação do ensino médio à profissionalizante. Considerado por muitos autores da área, 
caminho para a superação da dualidade de classes e educacional (formação para pensar/ formação 
para executar). 

___________________________________ 
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Trata-se de um projeto progressista que entende a educação como 
compromisso de transformação e de enriquecimento de conhecimentos 
objetivos capazes de modificar a vida social e de atribuir-lhe maior sentido 
no alcance no conjunto da experiência humana, proposta incompatível com 
uma visão conservadora de sociedade. Trata-se, portanto, de uma 
estratégia de ação política e de transformação social. (BRASIL, 2008b,       
p. 21).  

   

A validade social dos Institutos Federais é destacada em diversos trechos 

da Lei nº 11.892/2008, onde são utilizados, com frequência, termos e expressões 

como emancipação do cidadão, demandas sociais, peculiaridades regionais, espírito 

crítico, transferência de tecnologias sociais, benefícios à comunidade, entre outros.  

Em impresso de divulgação ampla, o governo federal reafirma a preocupação com a 

formação humana e cidadã e ainda difunde a nova institucionalidade como autarquia 

de regime especial de base educacional humanístico-técnico-científica (BRASIL, 

2008b).  

Esta concepção acerca das bases necessárias para a formação da classe 

trabalhadora brasileira representou uma resposta aos setores que se serviam dela 

para perpetuar a acumulação capitalista e à pressão neoliberal para mais uma vez 

adequar o sistema educacional nacional às necessidades produtivas 

contemporâneas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394), 

editada em 1996, e, ainda em vigor, desvela o “histórico” compromisso com os 

ditames da ordem econômica mundial, à medida que seu texto aponta a 

preocupação com a qualificação do sujeito flexível, hábil e competente, mas omite 

destaque, por exemplo, em relação à formação dos trabalhadores para o exercício 

da cidadania plena (CORDEIRO, 2006). 

Numa breve retrospectiva sobre a história da educação profissional e 

tecnológica brasileira, podemos constatar de fato a caracterização desta como 

modalidade assistencialista e de segunda categoria. Segundo Kuenzer (1999), esta 

modalidade educacional era destinada àqueles que deveriam ser mantidos em seus 

lugares sociais, submissos, com nenhuma ou pouquíssima remuneração, sem 

condições de almejar níveis mais altos de escolaridade. A formação para as artes e 

ofícios e, mais tarde, para as escolas industriais e técnicas reproduziu, segundo o 

autor, por muitos séculos, a eterna divisão de classes, a cisão entre aqueles que de 

um lado exercem funções de execução e, de outro, aqueles que exercem atividades 

de planejamento e supervisão. 
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Assim sendo, para romper com essa tradição e viabilizar a criação dos 

institutos federais numa outra perspectiva foram necessárias várias providências 

legais prévias ao ato oficial instituindo os IFs, dentre elas, a revogação do decreto nº 

2.208/97, que separava a Educação Básica da Educação Profissional, e da Lei nº 

8.948/94, que proibia a construção de estabelecimentos de ensino pertencentes à 

rede federal de educação profissional e tecnológica. 

Reconhecida como etapa fundamental para elevar a Educação 

Profissional e Tecnológica ao patamar de política pública – o que a assegura 

estatuto de direito e bem público e sua incorporação à educação básica, como 

requisito mínimo e direito de todos os trabalhadores – a criação dos institutos 

federais acabou gerando descontentamento em alguns setores da própria EPT. 

 
A rede federal de educação profissional e tecnológica travou calorosos 
debates, depois que o ministro Fernando Haddad sugeriu o Decreto nº 
6.095/07, que propõe a criação dos IFs. A queixa maior dos representantes 
dos trabalhadores dos CEFETs, diretores e sindicatos, com relação ao 
decreto é que este foi editado sem prévio debate. A medida do ministro foi 
entendida como um ponto final na discussão que vinha se desenvolvendo 
na rede federal de transformação dos CEFETs em universidades 
tecnológicas

4
. (SOUSA, 2011, p. 100). 

  

Apesar do ambiente de relativa surpresa e insatisfação com a edição da 

Lei nº 11.892/ 2008, o processo de transformação em IFs acabou se concretizando 

por meio de “adesão”. Coube às instituições confirmarem o interesse e suas 

condições para passar a oferecer educação profissional e tecnológica em todos os 

níveis e modalidades. A maioria das integrantes da rede federal à época pleiteou e 

aderiu à transformação, que apresentava inúmeros atrativos em relação à 

manutenção como CEFET, especialmente em relação ao fortalecimento da 

autonomia da instituição. Dentre as principais vantagens podemos destacar a 

flexibilidade na aplicação das verbas governamentais; o status de universidade, com 

organograma prevendo reitoria e pró-reitorias; autonomia na criação e extinção de 

cursos; além de orçamento para instalação de campi previstos no Programa de 

Expansão da EPT. 

 

 

 

                                                             
4 Universidades Tecnológicas: ou, no singular, Universidade Tecnológica Federal (UTF) é uma 

autarquia federal com foco na graduação, pós-graduação e extensão. 

___________________________________ 
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A singularidade curricular 

Como mencionado anteriormente, os institutos federais passaram a 

ofertar formação em diferentes níveis e modalidades, apresentando, como 

diferenciais mais significativos, a possibilidade de verticalização do percurso 

formativo, a oportunidade da educação continuada e a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Segundo o governo federal, essa arquitetura abrangente e singular para a 

educação profissional e tecnológica estabelece a articulação entre conhecimentos 

científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos, superando a hierarquização de 

saberes e a dualidade entre conhecimento e habilidades laborais. A estrutura 

pedagógica dos IFs é apresentada como necessária à formação contextualizada, 

alicerçada em conhecimentos, princípios e valores que potencializem a autonomia 

dos educandos e a ação em direção a uma vida digna. 

 
O fazer pedagógico desses Institutos, ao trabalhar na superação da 
separação ciência/tecnologia e teoria/prática, na pesquisa como princípio 
educativo e científico, nas ações de extensão como forma de diálogo 
permanente com a sociedade revela sua decisão de romper com um 
formato consagrado, por séculos, de lidar com o conhecimento de forma 
fragmentada. (BRASIL, 2008b, p. 32). 

  

O referido impresso de divulgação das concepções e diretrizes dos IFs 

enfatiza também o reconhecimento da necessidade de se avançar na valorização da 

carreira docente como condição fundamental para que essas novas instituições 

consigam fortalecer o ambiente pedagógico dialógico, crítico e autônomo. Apesar de 

a rede federal contar, atualmente, com mais de 70% de mestres e doutores, outra 

debilidade a ser superada em relação à docência diz respeito à formação específica 

do professor da educação profissional tecnológica. 

Nesse mesmo documento, o MEC acena com a intenção de continuar 

promovendo medidas de valorização dos profissionais das instituições federais, mas 

não menciona explicitamente preocupação com os técnico-administrativos, 

servidores que propiciam o suporte às atividades desenvolvidas no ambiente 

educacional. 

 

Cobertura nacional 

Originários da transformação e/ou integração de escolas técnicas 

federais, escolas técnicas de universidades federais, escolas agrotécnicas federais e 



19 

centros federais de educação tecnológica, os institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia nasceram ampliando a presença numérica da rede federal em 

território nacional. 

No entanto, a nova estrutura multicampi dos IFs, o anúncio e início do 

maior programa de expansão da história da rede federal têm, no entender do 

governo, um propósito maior. De acordo com o Ministério da Educação, a presença 

da instituição em municípios e regiões até então descobertos busca promover uma 

inserção na cultura territorial, o que facilitaria a identificação de problemas e de 

soluções compartilhadas com os agentes locais. Nessa perspectiva, os próprios 

educandos seriam sujeitos desse processo e os institutos federais espaço de 

referência coletiva. 

 
Ao ver-se como lugar de diálogo entre negociadores, cada Instituto amplia 
seu campo de atuação ao espaço do território geográfico no qual se insere 
e passa a ser o campo de negociação entre o local e o global, de 
construção de uma rede de solidariedade intercultural. (BRASIL, 2008b,     
p. 25). 

 

O sentido da rede 

A configuração dos institutos federais em rede, também prevista pela Lei 

nº 11.892, não representa uma novidade em si, visto que ainda como CEFETs, 

antes de 2008, já havia uma articulação entre as unidades. No entanto, a orientação 

oficial da rede federal buscar integração com as redes estaduais, no sentido de 

organizar e otimizar a lógica da oferta de vagas e, consequentemente, a 

democratização de acesso aos diversos níveis de educação pode ser entendida 

como uma tentativa de avanço a despeito das possíveis divergências políticas entre 

as duas esferas de poder. Nos primeiros dois anos de implantação percebeu-se, a 

nosso ver, um esforço de articulação mais consistente promovido pelo governo 

federal e entre as próprias unidades da rede – que começaram a intercambiar 

experiências, expertises, realidades, práticas e ofertas diferentes e distintas entre si 

– e até formaram o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). 

No Ceará, também se registrou um movimento de articulação com estado, 

que acabou não ganhando força, e, no caso dos municípios, mais significativamente 

nos momentos de negociação com os executivos locais para a cessão de terrenos 

com vistas à construção da(s) sede(s) de unidades federais e/ou à definição de 
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cursos profissionalizantes a serem lançados para a região. Nem sempre essas 

relações fluíram de modo esperado para a gestão do IFCE. 

A continuidade e o resultado dessas articulações só poderão ser 

efetivamente validados daqui a alguns anos. No entanto, do ponto de vista 

pedagógico, o MEC argumenta que o sentido de pertencimento concomitante ao 

todo e à parte possibilita a compreensão dos atores sobre a importância da troca de 

ideias permanente entre indivíduo e sociedade e vice-versa, movimento essencial ao 

exercício democrático. 

 

2.1 O Instituto Federal do Ceará 

  

A nova instituição entrou, em 2012, em seu quarto ano de funcionamento 

com 23 unidades distribuídas em todo o Estado, oferta de 84 cursos técnicos; de 64 

cursos superiores (entre graduações tecnológicas, bacharelados e licenciaturas) e 

de 12 pós-graduações (especializações e mestrado). Naquele ano, eram 20.500 

alunos presenciais e semipresenciais. 

Oficializada em 2 de março de 2012, a  missão do IFCE vai ao encontro 

do forte viés social defendido pelo MEC para os integrantes da rede de EPT. Ela se 

resume assim: produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e 

tecnológicos na busca de participar integralmente da formação do cidadão, 

tornando-a mais completa, visando sua total inserção social, política, cultural e ética. 

De acordo com o novo organograma delineado para os IFs, o Instituto 

Federal do Ceará apresenta uma estrutura organizacional semelhante à das 

universidades. Conta com reitoria e pró-reitorias de Administração e Planejamento, 

de Desenvolvimento Institucional, de Ensino, de Extensão e de Pesquisa e 

Inovação, todas em fase de implantação e com estrutura física na capital cearense. 

Segundo a Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos do IFCE, 

naquele momento, contavam 12 campi convencionais, localizados nos municípios 

de: Acaraú, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, 

Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral. Já os municípios de Aracati, 

Baturité, Camocim, Caucaia, Jaguaribe, Morada Nova, Tabuleiro do Norte, Tauá, 

Tianguá, Ubajara, Umirim tinham um campus avançado, subordinado 

administrativamente a um dos campi convencionais mencionados. 



21 

Conforme previsto no plano federal de expansão da Educação 

Profissional e Tecnológica, o Ceará foi contemplado, em 2011, com mais seis novos 

campi em instalação nos municípios de Acopiara, Boa Viagem, Horizonte, Itapipoca, 

Maranguape e Paracuru. Assim, com a conclusão da terceira fase da expansão, o 

Estado deverá chegar, em 2013, a 29 unidades do IFCE. 

No âmbito dos projetos especiais da área do ensino, destaca-se a 

Educação a Distância, modalidade alicerçada em 20 polos espalhados em 

municípios cearenses, que ofertam, via rede, cursos técnicos, tecnológicos e de 

formação profissional para não docentes, respectivamente, por meio dos projetos 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), Escola Técnica Aberta do Brasil (E-TEC Brasil) 

e Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica 

dos Sistemas de Ensino Público (Pró-funcionário).  O IFCE também era responsável 

pelos cursos profissionalizantes ministrados à população da capital e do interior, por 

meio de 50 unidades de Centros de Inclusão Digital (CIDs) e dois Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NITs), equipamentos financiados pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Ministério das Comunicações. 

O quadro de pessoal da instituição, conforme dados referentes a fevereiro 

de 2012, disponibilizados pela Diretoria de Gestão de Pessoas, compreendia 961 

professores, sendo 179 graduados, 9 docentes com aperfeiçoamento, 207 com 

especialização, 445 mestres e 121 doutores. Dos 542 técnicos administrativos, 232 

eram graduados, 273 especialistas, 19 mestres e 18 tinham outras formações. O 

total de servidores era de 1.503, com previsão de novos concursos públicos para 

2013. 

Como já destacado, o desenvolvimento da cultura da pesquisa científica e 

da inovação tecnológica são fatores considerados essenciais ao desenvolvimento do 

país. Assim sendo, o Instituto Federal do Ceará também vem fomentando e 

organizando a respectiva área. Em 2012, a instituição contava com 65 grupos de 

pesquisas certificados pelo CNPq e outro importante avanço foi também a criação 

do Núcleo de Inovação Tecnológica, cuja função é apoiar pesquisadores na 

proteção dos resultados de suas  pesquisas, zelar pelo cumprimento das políticas de 

inovação tecnológica da instituição e integrar o setor público e privado, com vistas à 

transferência de tecnológica. 

Já com tradicional atuação social, enquanto ETFCE e CEFETCE, a 

extensão do IFCE passou a investir na construção de uma política de 
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relacionamento consistente com o mercado de trabalho, mais precisamente com 

empresas empregadoras da mão de obra formada pela instituição, e no 

fortalecimento dos intercâmbios internacionais com diversos países, a exemplo do 

Canadá, Estados Unidos da América, Cabo Verde, Itália e Espanha. A assistência 

estudantil também é uma preocupação presente da extensão, que busca organizar e 

padronizar demandas e concessões de auxílios diversos e bolsas em todas as 

unidades do IFCE. 

A maior parte dos projetos sociais existentes e mantidos ainda estava 

concentrada no campus de Fortaleza, onde se desenvolvia, por exemplo, o Mulheres 

Mil, com o propósito de integrar mulheres de baixa renda no mercado de trabalho, 

sem deixar de agregar a formação cidadã. Existiam, em 2012, outros projetos e 

ações sociais e culturais pulverizadas nos campi do IFCE, mas com uma política 

para o setor ainda em construção. 

O orçamento institucional, incluindo capital, custeio e despesas com 

pessoal, cresceu 505% desde o início da expansão, saltando de R$ 42, 9 milhões, 

em 2005, para R$ 142,6 milhões, em 2011, além dos R$ 133,3 milhões aplicados 

em investimentos no processo de expansão neste período. 

 

Breve retrospectiva 

Como visto, o IFCE foi criado oficialmente em 2008, pela Lei nº 11.892, 

sancionada pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva. No Ceará, a instituição 

resultou da congregação dos extintos Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Ceará e Escolas Agrotécnicas Federais dos municípios de Crato e de Iguatu. O 

CEFETCE tinha sede em Fortaleza e apenas duas unidades de ensino 

descentralizadas: uma, em Cedro, e outra, em Juazeiro do Norte. Tanto sede quanto 

UNEDs foram transformadas em campi. 

As raízes da instituição remontam ao começo do século XX, quando o 

então presidente Nilo Peçanha, pelo Decreto nº 7566, de 23 de setembro de 1909, 

instituiu a Escola de Aprendizes Artífices. Ao longo de mais de um século de 

existência, a instituição ocupou diversos prédios na cidade de Fortaleza e teve sua 

denominação alterada cinco vezes, por governos e argumentações diferentes, que 

não cabem aqui serem detalhados. 

A primeira mudança de denominação ocorreu, em 1941, para Liceu 

Industrial do Ceará, seguida por Escola Técnica Federal do Ceará em 1968. No ano 
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de 1994, a escola passou a chamar-se Centro Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ceará (CEFETCE). 

Tendo em vista que este é um estudo em comunicação institucional, vale 

salientar que as duas últimas denominações e suas siglas correspondentes ainda se 

fazem presente na memória, vocabulário e imaginário da comunidade interna, que 

permanece integrando o IFCE hoje, e da sociedade em geral, especialmente, 

estudantes do Ensino Médio, ex-alunos e servidores aposentados. 

 

2.1.1 A área de Comunicação Social e Eventos  

  

O Instituto Federal do Ceará dispunha, até o momento desta pesquisa, de 

uma estrutura de comunicação institucional segmentada em Coordenadoria de 

Comunicação Social (denominada oficialmente Coordenadoria de Comunicação 

Social e Eventos do IFCE) e setores de comunicação social em seus principais 

campi. 

A atual coordenadoria origina da coordenadoria de comunicação social do 

CEFETCE e mantém-se no organograma como órgão de assessoramento do reitor, 

anteriormente, diretor geral do Centro Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. O referido setor funciona, hoje, na sede provisória da reitoria e 

desenvolve atividades de interesse institucional, em subordinação ao reitor. Mesmo 

não atuando de modo sistêmico, como veremos ser uma das reivindicações dos 

jornalistas da “casa”, a Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos dá apoio e 

emana algumas diretrizes às comunicações dos campi. 

A equipe do setor é integrada por três profissionais com formação em 

Jornalismo (sendo um deles ocupante do cargo de redator e os outros dois de 

jornalista); um programador visual; um técnico em audiovisual e uma professora de 

Língua Portuguesa (atuando voluntariamente como revisora). Recentemente 

passaram a integrar o quadro de pessoal da coordenadoria uma técnica 

administrativa com formação em Letras e uma estagiária concludente do curso 

tecnológico de Gestão em Turismo do IFCE, que, com o apoio de uma bolsista 

também da área do Turismo, operacionalizam eventos solicitados pelo gabinete do 

reitor. Um profissional de Relações Públicas também deverá compor o setor ainda 

este ano. 
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A realidade profissional dos campi é diferente. Dos 23, apenas nove deles 

dispõem, em seus quadros, de um jornalista, a exceção de Limoeiro do Norte, que 

conta também com uma publicitária. Nos campi de Cedro, Crato e Maracanaú, ainda 

sem profissional da área, um servidor administrativo, por unidade, atua como 

representante de comunicação fazendo o elo entre a respectiva unidade e a equipe 

de comunicadores da reitoria. Esse colaborador é chamado de comunicador. 

Atualmente, o principal veículo de comunicação do IFCE é o portal 

institucional, nascido como sitio ainda na era CEFETCE.  De acordo com pesquisa 

realizada, em maio de 2012, pelo grupo de comunicadores do IFCE para a política 

de comunicação da instituição, o portal eletrônico é o meio mais utilizado de maneira 

regular por alunos, professores, técnico-administrativos e gestores para se informar 

sobre o órgão. Os demais meios sugeridos aos entrevistados foram: twitter, redes 

sociais, imprensa, email, sistema acadêmico, cartazes/folders, informativos internos 

e outros. O veiculo digital também é considerado o mais eficaz dentre as opções 

apresentadas (facebook, twitter, portal site do campus, informativos do IFCE, 

cartazes/folders, email e quadro de avisos) para os mesmos segmentos de público 

interno. Na ocasião, participaram da enquete 934 docentes (56% do total de 

professores), 175 Tas, 101 gestores (servidores com função gratificada) e 10.360 

alunos (67,42% do total de discentes). 

A estruturação inicial do portal aconteceu, em 1998, em ação que 

envolveu Diretoria de Tecnologia da Informação, Coordenadoria de Comunicação 

Social e gabinete do reitor, com apoio de duas empresas terceirizadas: uma, 

especializada em desenvolvimento de produtos para web, que contribuiu com o 

planejamento e operacionalização da arquitetura digital do portal, sob a 

responsabilidade da diretoria de TI, e outra, em assessoria de comunicação, que 

disponibilizou um profissional webwritter responsável pela produção dos textos de 

conteúdo do veiculo, sob a responsabilidade da coordenadoria de Comunicação 

Social. 

Além do portal, dentre as atividades da coordenadoria de Comunicação 

Social, identificadas no período desta pesquisa, também estavam a assessoria de 

imprensa; o clipping eletrônico – coletânea digital de notícias sobre o IFCE e temas 

correlatos – disponibilizado aos gestores; e o IFCE informa, mensagens eletrônicas 

apresentando informações oficiais aos servidores e alunos.  O órgão, por meio do 

gabinete do reitor desenvolveu, em 2011-2012, com o apoio da coordenadoria, 



25 

projeto patrocinado pelo Banco do Nordeste para editar a revista Educação 

Profissional, e a Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação, também publicou a revista 

científica Conexões (em versões impressa e digital). 

Os serviços de impressão solicitados pela reitoria eram encaminhados 

para a gráfica do campus de Fortaleza do IFCE ou para empresa terceirizada 

contratada por processo licitatório, com objetivo de atender demandas de maior 

quantidade e/ou qualidade. 

Vale acrescentar que, em pesquisa documental, encontramos, também, 

informativos impressos produzidos pelos jornalistas dos campi, a partir de 2008, nas 

unidades de Acaraú, Canindé, Fortaleza, Maracanaú e Sobral. As impressões 

destes e outros materiais, de acordo com apurado, são realizados em gráficas 

rápidas terceirizadas ou, em alguns momentos, também com o apoio do campus de 

Fortaleza. 

Em função desta nova realidade, estava sendo elaborada, no período 

desta pesquisa, a política de comunicação institucional para definir papéis, funções, 

atribuições e fluxos administrativos da área, além das estratégias e veículos de 

comunicação da autarquia. 

Apesar da atividade regular, a coordenadoria de Comunicação Social e 

Eventos não dispunha, até dezembro de 2012, de orçamento específico. Como 

lembrou Francisco Wagner de Oliveira Lopes, em sua dissertação A Comunicação 

como estratégia de gestão das instituições públicas de Ensino Superior, 

analisando o estudo de caso da UFC, 

 
Esses setores vivem a reboque das verbas de gabinetes dos reitores não 
possuindo rubrica própria para desenvolver suas atividades. Como os 
recursos são limitados, recebem o indispensável. É verdade, porém, que 
esse quadro vem mudando; alguns gestores públicos já demonstram uma 
nova preocupação com o tema e estão tomando algumas providências para 
melhorar a comunicação de suas unidades de ensino. (LOPES, 2009, p.60). 

 

Aliás, o pesquisador defendeu ainda, no mesmo trabalho, que a 

propaganda5 fizesse parte do planejamento de comunicação das universidades 

públicas e, por conseguinte, das instituições públicas de ensino profissional e 

tecnológico. Para ele, o conteúdo dessas mensagens deve ser diferente das 

                                                             
5
 Propaganda: Conceito que traz o sentido de “propagação” de crenças e ideologias, numa tentativa 
de chegar à mente das pessoas, persuadir e convencer à mudança. Aliás, esse é o sentido original 
da palavra, criada pela Igreja, em Roma, com o intuito de expressar o ato de “propagar” a fé. 
(DUARTE, 2008). 

___________________________________ 
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universidades mercantis e existe necessidade de verbas específicas inclusive para a 

execução de ações integradas, contando com todas as ferramentas de comunicação 

para difundir a importância das instituições públicas de ensino para a democracia. 

Os dois temas- orçamento para o setor de comunicação e investimentos em 

publicidade e propaganda – serão discutidos, no âmbito do IFCE, mais adiante. 

 

Origens 

A coordenadoria de Comunicação Social começou a ser profissionalizada 

na metade da década de 90, no final da existência da ETFCE. À época, a chefia do 

setor passou a ser exercida por um técnico de nível médio, com formação em 

Relações Públicas, e, pouco depois, em 1995, houve a nomeação do primeiro 

redator (bacharel em Jornalismo). Antes disso, esteve sob a responsabilidade de 

professores, em geral, da área de Língua Portuguesa e de Administração. 

A atual chefa de gabinete do IFCE, Mariângela Saboya, foi a primeira 

coordenadora de Comunicação Social da ETFCE, com formação na área, nomeada 

na gestão do diretor geral Samuel Brasileiro Filho (1994-1998). Segundo ela, 

naquele período, existia uma resistência velada ao profissional de comunicação que 

não era professor da casa.  “Os assuntos estratégicos geralmente eram tratados 

somente com o grupo de direção. Tanto que os assuntos genéricos, a título de 

informes, eram dados no início da reunião (de diretoria) para que pudessem 

subsidiar o jornalzinho. Depois disto, éramos educadamente convidados a deixar a 

reunião „de pauta‟” (informação verbal)6, relembrou. 

Além disso, continua a Relações Públicas, era muito difícil defender 

nossas posições sobre o melhor meio de divulgar ou promover a instituição e mudar 

a cultura da gestão, que acreditava que tudo o que se produzia era notícia, que por 

sermos órgão sem fins lucrativos os meios de comunicação tinham a obrigação de 

difundir nossas ações. 

A ex-coordenadora de Comunicação Social destacou ainda que, em 1999, 

durante a existência do CEFETCE, atendendo à determinação do MEC, o setor 

selecionou e contratou um profissional da área para prestar consultoria e elaborar, 

segundo documentos da época, “projeto de marketing para divulgar as 

potencialidades” da instituição. A ação estava prevista na primeira etapa do 

                                                             
6 Informação fornecida por Mariângela Saboya, atual chefa de gabinete do IFCE, Fortaleza, 2012. 

___________________________ 
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Programa de Expansão de Educação Profissional (PROEP). O detalhe relevante 

daquele episódio, na opinião da RP, foi que coube ao setor produzir os materiais, 

evidenciando, assim, a nosso ver a compreensão de que o corpo técnico do órgão 

apenas executa determinações estratégicas, cultura esta que será comentada a 

partir das entrevistas feitas com os gestores. 

De acordo com pesquisa documental, Escola Técnica Federal do Ceará e 

Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ceará mantiveram 

informativos impressos, com características diversas, relativamente regulares a 

exemplo do ETFCE Notícias, do Fique por Dentro e do CEFETCE Notícias, além da 

revista Ideias, que reunia artigos sobre temas diversos e foi o embrião da atual 

edição científica Conexões. 

No ano de 1995, com a posse do redator com formação em jornalismo, foi 

lançado pela Escola Técnica Federal, em parceria pioneira com o jornal Diário do 

Nordeste, o primeiro curso pratico de internet no Ceará. A equipe da iniciativa 

envolveu, alem do jornalista da “casa”, professores da área de Informática Industrial 

e docentes da UECE.  Em seguida, a iniciativa foi adaptada para um curso destinado 

aos profissionais de imprensa, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas do 

Ceará. 

Ao longo da investigação em torno dos documentos, também foram 

identificados, especialmente na era CEFETCE, produtos como folder institucional 

(apresentando os cursos da entidade) e folder sobre projetos de extensão (em 

inglês), cartões de aniversário e de Natal destinados aos servidores da instituição. 

Também há registros de funcionamento de um programa interno de rádio 

destinado aos servidores e alunos, além de ações pontuais de publicidade7 e outras 

características de assessoria de imprensa, iniciadas no período da Escola Técnica 

Federal do Ceará e fortalecidas ao longo do período de existência do CEFETCE, 

cuja primeira gestão (2000-2004) foi comandada pelo diretor geral, Mauro Oliveira.  

Naquele período, houve, inclusive, um novo desenho de gestão para a área da 

Comunicação Social, que passou a ser dividida em duas: a voltada para 

comunicação externa foi terceirizada por meio da empresa A2 Comunicação 

                                                             
7
 Publicidade: Na comunicação institucional, este conceito tem hoje o significado de transparência, 

dar visibilidade e tornar público algum ato ou acontecimento que vai além da publicidade como arte 
de informar, persuadir e seduzir. A Constituição Federal em vigor, no capítulo da Administração 
Pública, determina que esta obedeça aos princípios de “legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência”. (DUARTE, 2008). 

___________________________ 
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Empresarial, enquanto a voltada para a comunicação interna ficou sob a 

responsabilidade da coordenadoria de Comunicação Social do órgão. 

A área da comunicação só ampliará seu quadro técnico, a partir de 2008, 

com a transformação dos CEFETs em IFs.  Até lá, o setor funcionou com apenas um 

redator, em seu quadro, além de estagiários de jornalismo e publicidade e alunos 

bolsistas que integraram o setor, em virtude, fundamentalmente, da dificuldade em 

se assegurar vagas nos concursos realizados para especialistas em Comunicação 

Social. Foi com a criação do IFCE que o ex-diretor geral do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Ceará e reitor pro tempore Claudio Ricardo Gomes de 

Lima (gestão 2009-2012), ciente da importância do processo de divulgação da nova 

instituição, autorizou concurso para o cargo de jornalista em cada um dos novos 

campi do IFCE, e se chegou ao quadro atual de profissionais na instituição. 
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3 A COMUNICAÇÃO 

  

Ao longo do percurso ao emblemático título de sociedade da informação, 

amplos são os contextos de reflexões sobre a comunicação, que mobilizou 

estudiosos das mais diversas áreas, devido à sua complexidade e à sua importância 

na vida em sociedade. Hoje, paradigmas e teorias, que pareciam consolidados, 

entraram em cheque com o avanço das novas tecnologias propiciadoras da 

comunicação digital. Os meios de comunicação de massa, com os quais iniciaremos 

nossa pesquisa teórica neste capítulo, apesar de serem alvos de estudos desde o 

século XX, permanecem em análise tanto pela força que continuam a representar, 

quanto pelas transformações que vêm sofrendo com o estabelecimento dos meios 

eletrônicos. 

Assim sendo, é importante lembrarmos que a presente investigação está 

imersa nesse cenário de profundas transformações, onde, na verdade, ainda 

tentamos compreender uma nova ordem estabelecida com a globalização, seus 

impactos sobre a cultura comunicacional e sobre a estrutura, o sentido e a função da 

comunicação na polis. Por isso, esclarecemos que, apesar dos avanços 

tecnológicos, no nosso entendimento a comunicação deve ser sempre vista como 

um processo de relacionamento entre seres humanos, portanto social e político, 

constituído e constituinte da história e da cultura, podendo ou não acontecer de 

forma mediada pelos instrumentos criados pelo homem. 

Mesmo ao tratarmos de um objeto de estudo inserido na sociedade pós-

moderna – quando a comunicação direta perde, em princípio, espaço para as 

relações midiatizadas – não devemos desconsiderar a influência de outros 

significativos aspectos nos processos de comunicação, a exemplo do perfil e da 

história de vida dos integrantes da comunidade, do ambiente e da cultura 

organizacional, além desta mesma força que ainda representa a comunicação entre 

as pessoas. Todas estas nuances, algumas delas destacadas na pesquisa teórica 

apresentada a seguir, precisam ser investigadas para constituirmos o real escopo de 

comunicação também de uma instituição/organização. Nessa perspectiva, nossas 

conclusões devem ser tomadas como resultado parcial do problema por nós 

apresentado. 
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3.1 Escola de Chicago: o homem no controle 

  

Quando estudos científicos sobre a área ganharam corpo, a sociedade 

encontrava-se deslumbrada com o domínio técnico adquirido pelo homem e com o 

poder experimentado, na primeira guerra mundial (1914-1918), por meio dos 

pioneiros meios de comunicação de massa (telégrafo, telefone, cinema, rádio 

comunicação). 

O sentimento da maioria dos pesquisadores acerca das descobertas 

tecnológicas era, sob certos aspectos, tão superficial quanto o dos leigos: pairava no 

ar a sensação de um poder absoluto, do domínio pleno do homem sobre a natureza. 

Nesse contexto, a Mass Communication Research, um dos representativos grupos 

da Escola de Chicago (1910), imprimia às mídias um caráter essencialmente 

instrumental, apostando que a comunicação poderia ser fielmente medida, analisada 

e efetivamente controlada. 

De modo geral, para o grupo norte-americano estudioso do fenômeno da 

comunicação de massa, grandes contingentes poderiam ser conduzidos com 

facilidade por meio da propaganda, considerada por eles, à época, toda a 

informação de caráter ideológico disseminada. Na verdade, essa visão 

predominante sofria forte influência da teoria matemática da informação8 e do 

paradigma funcionalista9 (RÜDIGER, 2011). 

Apesar do determinismo exacerbado presente naquelas ideias, podemos 

afirmar que a percepção mecanicista ou cibernética do mundo ainda se faz presente 

e, hoje, não é raro detectá-la em setores vinculados ao maquinário, à produção ou à 

profissionalização essencialmente técnica, como é o caso do IFCE.  Assim como os 

pesquisadores funcionalistas, alguns gestores acreditam, equivocadamente, que a 

chave da eficácia do processo comunicativo estaria indiscutivelmente nas mãos do 

                                                             
8
 Teoria matemática da informação: Primeiro constructo teórico sobre o fenômeno comunicativo 
também chamado de teoria da informação. Importava conceitos físicos e matemáticos com base na 
cibernética. O esquema partia da transmissão de mensagem do comunicador (fonte) para o 
destinatário, por meio de suportes técnicos e canais. A preocupação era transmitir o maior número 
de informações no menor tempo. Contexto e conteúdo não tinham importância. Seus mentores, 
Claude Shannon (1916-2001) e Warren Weaver (1894-1978), acreditavam ter criado a teoria geral 
da comunicação (RÜDIGER, 2011) 

9
 Funcionalismo: uma das linhas mestras das pesquisas em comunicação. Fundamentava-se na 
concepção sociológica da sociedade como um sistema complexo de relações funcionais. Os 
processos desenvolvidos no seio social seriam sistemas menores capazes de reduzir tensões, 
manter o mundo e as sociedades em equilíbrio, cabendo à comunicação a função de promover a 
cooperação entre os homens para que alcancem os objetivos grupais (RÜDIGER, 2011). 

___________________________________ 
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emissor. O receptor teria esvaziada a sua capacidade crítica e, portanto, a 

possibilidade de atuar individualmente no sentido de independência em relação à 

mensagem recebida. 

 

3.1.1 A força da experiência individual 

  

Na tradicional Escola de Chicago, conviviam grupos de pesquisa com 

parâmetros de análise diferentes. A nosso ver, segmentos minoritários conduziram 

reflexões mais interessantes para a análise do atual momento da comunicação e 

para a nossa pesquisa. Nessa perspectiva, vale destacar a contribuição da corrente 

etnográfica, cujos estudos verificavam a importância da experiência individual na 

efetivação do processo comunicativo, a partir do pensamento do filósofo e educador: 

John Dewey (1859-1952). 

Com decisiva influência na pedagogia norte-americana moderna, Dewey 

apresentava um olhar diferente sobre o processo educacional e a interação em 

sociedade supervalorizando, no processo de aprendizagem, a experiência. Nesse 

contexto, para ele, linguagem e comunicação eram as “ferramentas” de suma 

importância, pois permitiam a efetivação da experiência humana. 

John Dewey encarava as vivências de cada um não somente como  ação 

de dominação do homem sobre a natureza, mas como um processo amplo e 

contínuo. A experiência, nos mais diversos níveis e setores de vivência, se 

caracterizava, na opinião do norte-americano, como a educação em si, processo que 

transforma tanto o agente do conhecimento quanto a coisa conhecida. Ou como 

detalha Anísio Teixeira ao explicar a concepção do educador: 

 
Ora, comunicação é educação. Nada se comunica sem que os dois agentes 
em comunicação – o que recebe e o que comunica- se mudem ou se 
transformem de certo modo. Quem recebe a comunicação tem uma nova 
experiência que lhe transforma a própria natureza. Quem a comunica, por 
sua vez, se muda e se transforma no esforço para formular a sua própria 
experiência. Há assim uma troca, um mútuo dar e receber. (TEIXEIRA, 
1964, p. 19). 

  

O educador afirmava também que as escolas são meios organizados 

intencionalmente para o fim expresso de influir moral e mentalmente sobre os seus 

membros, mas, ao contrário de concebê-las como aparelhos ideológicos de 
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dominação – como veremos a seguir em Althusser – o filósofo acreditava na 

superação a partir da contínua reconstrução da experiência individual e coletiva. 

Como podemos perceber, essa teoria encontra-se em oposição à da 

agulha hipodérmica, cuja idéia preponderante era de que, em massa, os indivíduos 

recebiam e absorviam mensagens de maneira idêntica. Além disso, a teoria do 

pedagogo estava subordinada à premissa democrática da possibilidade de 

convivência de pontos de vistas distintos e renovação de costumes e de práticas 

hegemônicas. 

Mesmo com uma visão relativamente negativa sobre o espaço de 

educação formal, John Dewey defendia que a complexidade das sociedades havia 

chegado a tal ponto que de fato tornou-se necessário que escola e professores 

viessem a fornecer conhecimento especializado e sistemático. No entanto, o 

cientista alertava que a escola não poderia deixar de ser percebida como uma 

necessidade social para integrar a aprendizagem obtida por meio das experiências 

sociais, na vida, e aquela oferecida por meio de exercícios específicos na instituição 

formal de ensino (TEIXEIRA, 1964). 

 

3.2 Marxismo: as bases da Teoria Crítica  

  

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) foram dois dos 

mais influentes pensadores da Modernidade. Com o materialismo histórico, a 

concepção de classes sociais, a idéia de que as sociedades se estabelecem a partir 

do trabalho, da exploração da matéria, do capital e das forças de produção, e se 

transformam por essa condição, eles alertaram gerações sobre os perigosos 

caminhos do capitalismo e lançaram um novo olhar sobre a sociedade influenciando, 

até hoje, pesquisadores e pessoas nas mais variadas atividades. 

Apesar de não terem abordado diretamente a categoria comunicação – 

tendo em vista que a geração ao qual pertenceram não presenciou as 

transformações mencionadas no início deste capítulo – Marx e Engels defenderam 

que todos os aspectos da vida humana precisavam ser compreendidos dentro do 

contexto histórico em que se constitui, levando em conta as contradições presentes. 

Na concepção marxista, o homem se diferenciaria do animal pela 

capacidade de produzir seus meios de subsistência e não pelo manejo de símbolos. 

A comunicação surge, então, como mediação necessária à troca de informações 
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para a produção cooperativa. Não existiria por si, como vão defender autores 

contemporâneos. Marx e Engels acreditavam que o trabalho é o promotor da 

consciência do homem sobre a sua realidade e esta é expressa por meio da 

linguagem. 

 

O aperfeiçoamento do trabalho contribui para aproximar cada vez mais 
entre si os membros da sociedade, multiplicando os casos de auxílio mútuo, 
de ação em comum, esclarecendo, em cada um, a consciência da utilidade 
dessa colaboração. Assim é que os homens em formação finalmente 
chegaram ao ponto em que tinham alguma coisa que conversar. (ENGELS, 
1977, p. 180). 

  

Como explicito na teoria, o trabalho não só determina a produção 

intelectual, as concepções, a consciência e a linguagem dos homens – e, por 

conseguinte, seus instrumentos e conteúdos de comunicação. Ele também os 

transforma, à medida que são alteradas as formas de produção e o nível de 

consciência sobre a realidade gerada a partir do imbricamento dessas relações 

(MARX; ENGELS, 1965). 

As ideias da dupla alemã foram aqui tratadas resumidamente para 

introduzir os desdobramentos dessa concepção em Frankfurt, escola europeia que 

construiu o mais importante arcabouço teórico em oposição aos estudos das 

pesquisas em comunicação de massa. 

No entanto, antes de encerrar os comentários sobre o pensamento 

marxista, é importante mencionar que, apesar da passagem dos séculos, a maior 

parte das análises que constituem o materialismo histórico continua bastante atual e 

coerente. Um exemplo dessa avaliação é atestado por Graham Murdock, estudioso 

contemporâneo que defende categoricamente a permanência do conceito de classe 

nos estudos de mídia e comunicação na atualidade. 

 

A classe pode ter sido abolida retoricamente em muitos textos, mas uma 
quantidade impressionante de evidência empírica confirma que ela 
permanece como uma força essencial para modelar a maneira como vemos 
hoje. É extremamente irônico que a „virada‟ teórica pós-moderna, que 
impulsionou questões de identidade, consumo e diferença para o centro da 
atenção acadêmica, coincidiu quase exatamente com a revolução neoliberal 
em diretrizes sociais e econômicas. (MURDOCK, 2009, p. 33). 

 

3.2.1 A Escola de Frankfurt e a coisificação do homem 

  

Podemos afirmar que, de modo geral, os frankfurtianos reforçaram as 

denúncias sobre o modelo econômico capitalista e sua ação massificadora nas mais 
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diversas dimensões da vida em sociedade. Essa engrenagem era, na opinião deles, 

de tamanha força e abrangência que ao homem não sobrava alternativa: passava a 

objeto de dominação, assumia papéis que não lhe interessavam e tinha suprimida a 

sua capacidade de refletir e agir criticamente. 

Um dos mentores da Escola de Frankfurt a quem recorremos neste 

estudo é Theodor Adorno (1903-1969). O filósofo germânico discutiu a 

superestrutura da sociedade moderna, a partir da perspectiva da nova relação do 

homem com a arte e a cultura e, consequentemente, com os produtos de 

comunicação, que passaram a fazer parte do “lazer” e do período dedicado ao “não 

trabalho” dos operários. Para ele, as manifestações artísticas e culturais haviam 

perdido sua essência revolucionária e ganharam, com a sociedade capitalista, a 

função de alienar o homem e forjar a sensação de forças renovadas com foco na 

retomada da produção. 

Foi Adorno quem, na década de 50, elaborou o conceito de indústria 

cultural em contraponto ao de comunicação de massa difundido largamente, como já 

mencionamos pelos cientistas norte-americanos. Os escritos desse germânico 

abordaram a pasteurização do pensamento na era moderna, fundamentalmente pela 

neutralização do caráter revolucionário da Kultur, termo utilizado em referência à 

força de criação promovida pelo espírito humano na arte, na filosofia, na ciência e na 

religião. Sobre a nova relação do indivíduo com seu tempo “livre” e a cultura, Adorno 

afirma o seguinte: 

 
Divertir-se significa estar de acordo. A diversão é possível apenas enquanto 
se isola e se afasta a totalidade do processo social, enquanto se renuncia 
absurdamente desde o início à pretensão inelutável de toda a obra, mesmo 
da mais insignificante: a de, em sua limitação, refletir o todo. Divertir-se 
significa que não devemos pensar, que devemos esquecer a dor, mesmo 
onde ela se mostra. Na base do divertimento planta-se a impotência. 
(ADORNO, 2002, p. 41). 

  

Dessa perspectiva, Adorno dedicou-se a analisar mais atentamente a 

função do cinema, uma das grandes sensações culturais da época. Além disso, 

mostrou-se, perspicaz o suficiente para antever os riscos que a sociedade corria 

com outros produtos da indústria de entretenimento, como as revistas. Analisando-

as, o autor alerta sobre as armadilhas embutidas na supervalorização da linguagem 

publicitária, na “linha” tênue entre jornalismo e publicidade e na espetacularização 
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da vida privada, tendência que, hoje, movimenta cifras astronômicas no mundo 

midiático. 

 
A publicidade torna-se a arte por excelência, como Goebbels, com seu faro, 
já soubera identificá-la. “L’ art pour l’art”, propaganda de si mesma, pura 
exposição do poder social. Já nas grandes revistas semanais americanas 
Life e Fortune uma rápida olhadela mal consegue distinguir figuras e textos 
publicitários da parte redacional. Saída da redação é a reportagem ilustrada, 
entusiástica e não paga, sobre os hábitos de vida e sobre a higiene pessoal 
do astro, coisa que lhe traz novas fãs, enquanto as páginas publicitárias se 
baseiam em fotografias e em dados tão objetivos e realistas a ponto de 
representarem o próprio ideal da informação, a que a parte redacional só 
faz aspirar. (ADORNO, 2002, p. 68). 

 

3.2.2 Tecnologia e totalitarismo 

  

Contemporâneo e colega de Adorno na Escola de Frankfurt, o também 

germânico Herbert Marcuse (1898-1979) é outro estudioso que nos serve de 

referência nesta pesquisa. Marcuse foi um crítico severo das sociedades 

industrializadas avançadas acusando-as de totalitarismo, termo utilizado, em seus 

escritos, para indicar o negativismo presente no sistema de produção e distribuição 

em massa, vigente tanto nas sociedades capitalistas quanto nas comunistas. 

O sociólogo superou a constatação de seus colegas sobre a ausência de 

criticidade para os indivíduos submetidos à estrutura organizacional de sociedades 

tecnológicas. Para ele, o mais grave era que a dominação se consagrava à medida 

que o homem acreditava ser livre capaz de identificar suas necessidades, vivendo 

plenamente satisfeito e convencido de sua pretensa autonomia. Este é o homem 

unidimensional de Marcuse: consumido integralmente pela racionalidade 

institucional e tecnológica de seu tempo, sem se dar conta de que a racionalidade 

pessoal torna-se uma grande falácia. 

 
Toda libertação depende da consciência de servidão e o surgimento dessa 
consciência é sempre impedido pela predominância de necessidades e 
satisfações que se tornaram, em grande proporção, do próprio indivíduo. O 
processo substitui sempre um sistema de precondicionamento por outro; o 
objetivo ótimo é a substituição de falsas necessidades por outras 
verdadeiras, o abandono da satisfação repressiva. (MARCUSE, 1969, p.28). 

  

Extremamente atual, a teoria critica deste autor revelou que a tecnologia, 

difundida como ferramenta para aumentar a nossa disponibilidade para o lazer, na 

verdade, nasce impregnada da ideologia dominante que só admite como caminho 



36 

para o desenvolvimento e o progresso, a escravização do ser humano e a 

dominação da natureza. 

Em sua referida obra, o autor lembra que o proletário das sociedades 

tecnológicas não é mais aquele de Marx, que doava a sua força física para a 

produção. Proletários, dizia ele, são, na era tecnológica, todos os trabalhadores que 

adquirem habilidades técnicas e mentais para atuar nos mais diversos postos do 

mundo automatizado. Essa mudança – como podemos conferir nas palavras de 

Herbert Marcuse – fez com que o homem se sentisse ainda mais naturalmente 

vinculado à servidão: 

 
A máquina afirma sua maior dominação ao reduzir a “autonomia 
profissional” do trabalhador, integrando-o com outras profissões que sofrem 
e dirigem o conjunto técnico, no quanto se torna, ela própria, um sistema de 
ferramentas e relações mecânicas, indo, assim, mais além do processo de 
trabalho individual. Na verdade, a autonomia “profissional” anterior do 
trabalhador era, antes, sua escravização profissional. Mas esse modo 
específico de escravização era, ao mesmo tempo, a fonte de seu poder 
específico, profissional de negação – o poder de parar um processo que o 
ameaçava de aniquilamento como ser humano. Agora o trabalhador está 
perdendo a autonomia profissional que o fez membro de uma classe 
destacada de outros grupos ocupacionais por personificar a refutação da 
sociedade estabelecida. (MARCUSE, 1969, p. 45). 

  

Além da mudança no perfil do proletário, o pesquisador vai questionar 

também o conceito marxista de alienação. Segundo ele, os indivíduos nas 

sociedades industriais avançadas se identificam a tal ponto com a tecnologia e com 

a realidade que os envolvem que não há mais uma existência alienada e sim uma 

realidade estabelecida e caracterizada como uma etapa mais evoluída dessa 

abstração. 

 
Os meios de transporte e comunicação em massa, as mercadorias casa, 
alimento e roupa, a produção irresistível da indústria de diversões e 
informações trazem consigo atitudes e hábitos prescritos, certas reações 
intelectuais e emocionais que prendem os consumidores mais ou menos 
agradavelmente aos produtores e, através destes, ao todo. [...] E, ao 
ficarem esses produtos benéficos à disposição de maior número de 
indivíduos e de classes sociais, a doutrinação que eles portam deixa de ser 
publicidade; torna-se um estilo de vida. [...] Surge assim um padrão de 
pensamento e comportamento unidimensionais. (MARCUSE, 1969, p. 32). 

   

Marcuse não só reconheceu a carga ideológica embutida em todas as 

dimensões da sociedade como percebeu o enfraquecimento de categorias 

tradicionalmente tomadas como referência de resistência à mudança estrutural da 
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sociedade. A seguir, podemos conferir o que disse o cientista frankfurtiano sobre 

essa questão:  

 
[...] as categorias da teoria social crítica foram criadas durante o período no 
qual a necessidade de recusa e subversão estavam personificadas na ação 
de forças sociais eficazes. Essas categorias eram essencialmente 
negativas, conceitos oposicionistas, definindo as contradições reais da 
sociedade europeia do século XIX. A própria categoria “sociedade” 
expressava o conflito agudo entre as esferas social e política- a sociedade 
antagônica ao Estado. Do mesmo modo, “indivíduo”, “classe”, “família” 
designavam esferas e forças ainda não integradas nas condições 
estabelecidas – esferas de tensão e contradição. Com a crescente 
integração da sociedade industrial, essas categorias estão perdendo sua 
conotação crítica, tendendo a tornar-se termos descritivos, ilusórios ou 
operacionais. (MARCUSE, 1969, p. 17).  
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4 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO  

 

Como já explicitado, para os estudiosos da Escola de Frankfurt, arte, 

cultura, comunicação e todos os demais setores da vida em sociedade sofreram 

transformações assumindo novas características e funções essencialmente 

ideológicas na sociedade industrial moderna. Nesse contexto, as instituições 

educacionais também passaram a ser encaradas como instrumentos essenciais à 

dominação ideológica. 

 

4.1 Escola para dominação 

  

Para melhor compreensão da afirmativa acima, o filósofo francês Louis 

Althusser (1918-1990) não poderia deixar de ser aqui abordado, tendo em vista 

também a sua literal menção nos documentos de referência da concepção dos 

institutos federais. Assim sendo, destacaremos, a seguir, as ideias centrais do 

cientista europeu e, posteriormente, em outra perspectiva, o pensamento do 

pedagogo brasileiro Paulo Freire. 

Em seus estudos, Althusser tentou estruturar uma teoria sobre o Estado, 

visto que, segundo ele, o tema não havia sido abordado em sua total complexidade 

por Marx. Para tal, o teórico partiu da ideia original de Gramsci, autor italiano que 

evidenciou que a dominação exercida pelo Estado não estava amparada apenas nos 

aparelhos repressivos, mas se servia, veladamente, de várias instituições da 

sociedade civil. 

Louis Althusser desenvolveu essa concepção e conceituou o Estado 

como uma máquina de repressão, que permite às classes no poder assegurar seu 

pleno domínio submetendo a classe operária ao processo de extorsão capitalista. 

Com esse fim, explica, utiliza-se de aparelhos essencialmente repressivos, como a 

polícia e o exército, e também dos aparelhos ideológicos, aqueles que prescindem 

da força física para se impor, como o religioso, o político, o sindical, o cultural, o 

familiar, o de informação e o escolar.  Segundo ele, “A partir do que sabemos, 

nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer 

simultaneamente a sua hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos de Estado.” 

(ALTHUSSER, 1980, p. 49). 
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O autor reconhece que, ao contrario dos aparelhos essencialmente 

repressivos – onde há sempre uma forte centralização e comando hierárquico – os 

Aparelhos Ideológicos de Estado (AIEs) podem abrigar, em seu interior, disputas 

provocadas pela tentativa de manutenção do empoderamento por antigas classes 

dominantes ou mesmo pela resistência das classes exploradas. Essas instabilidades 

ou perturbação da partitura única do concerto, como ele se refere, não chegam, no 

entanto, a abalar efetivamente a manutenção da classe dominante no poder e seus 

modos de produção. 

Abordando especificamente o Aparelho Ideológico Escolar, Louis 

Althusser defende que este chegou à posição preponderante nas formações 

capitalistas maduras substituindo as funções exercidas, no período pré-capitalista, 

pela Igreja. Para ele, o duo Igreja-Família foi definitivamente superado pelo duo 

Escola- Família. 

Ao destacar a força da escola na polis moderna, Louis Althusser lembra 

que as instituições educacionais encontram-se em situação vantajosa, visto que 

conquistaram perante a sociedade a representação da neutralidade e da 

desideologização e certamente são, dentre os aparelhos ideológicos, o único que 

dispõe de tanto tempo de audiência obrigatória de crianças e jovens. Mesmo 

levando-se em conta as mudanças na realidade histórica entre modernidade e pós-

modernidade, sua descrição sobre a trajetória da formação deles permanece válida: 

 
Desde a pré-primária, a Escola toma a seu cargo todas as crianças de todas 
as classes sociais, e a partir da pré-primária, inculca-lhe durante anos, os 
anos que a criança está mais “vulnerável”, entalada entre o aparelho de 
Estado familiar e o aparelho de Estado Escola, “saberes práticos” (des 
“savoir faire”) envolvidos na ideologia dominante (o francês, o cálculo, a 
história, as ciências, a literatura), ou simplesmente, a ideologia dominante 
no estado puro (moral, instrução cívica, filosofia). Algures, por volta dos 
dezesseis anos, uma enorme massa de crianças cai “na produção”: são os 
operários ou os pequenos camponeses. A outra parte da juventude 
escolarizável continua: e seja como for faz um troço do caminho para cair 
sem chegar ao fim e preencher os postos dos quadros médios e pequenos, 
empregados, pequenos e médios funcionários, pequeno-burgueses de toda 
a espécie. Uma última parte consegue acender aos cumes, quer para cair 
no semi-desemprego intelectual, quer para fornecer, além dos “intelectuais 
do trabalho coletivo”, os agentes da exploração (capitalistas, managers), os 
agentes da repressão (militares, policiais, políticos, administradores) e os 
profissionais da ideologia (padres de toda a espécie, a maioria dos quais 
são “laicos” convencidos). (ALTHUSSER, 1980, p. 64-65). 

  

Detalhando a idéia de que todo aparelho ideológico concorre para um 

resultado único, o de manutenção do status quo, o autor francês lembrou que cada 
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um deles o faz de maneira própria. Os Aparelhos Ideológicos de Informação atuam, 

segundo ele, “[...] embutindo, através da imprensa, da rádio, da televisão, em todos 

os „cidadãos‟, doses quotidianas de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, 

moralismo, etc.” (ALTHUSSER, 1980, p. 63). 

Como podemos perceber uma das mudanças vividas na sociedade pós-

moderna é o enfraquecimento da família como núcleo formador e agregador e o 

“fortalecimento” da escola e dos meios de informação/comunicação nessas funções. 

Assim sendo, crescem de importância as colocações de Althusser sobre o 

funcionamento dos aparelhos ideológicos e as estratégias de dominação ideológica 

por eles exercidos, conforme argumenta. 

Concluindo os comentários sobre Louis Althusser, gostaríamos de 

destacar duas questões. A primeira que a clareza dele sobre a força doutrinadora da 

escola e dos meios de comunicação ganha força em virtude do enfraquecimento da 

família como núcleo agregador na sociedade pós-moderna. A segunda que o 

reconhecimento do pensador sobre a existência de contradições no âmbito dos 

aparelhos ideológicos abre, a nosso ver, perspectivas de uma formação mais plural 

para nossas crianças e jovens. Como defendeu Dewey, em sociedades, cujas 

premissas democráticas sejam de fato respeitadas, é possível se viabilizar um 

ambiente de aprendizagem, onde ideias diferentes possam conviver. O caminho 

para isso é apontado, como veremos a seguir, por Paulo Freire. 

 

4.2 Escola para emancipação 

 

Reportando-nos mais uma vez à concepção dos institutos federais, 

percebemos que o projeto dessas instituições compreende unidades educacionais 

como espaços estimuladores do debate, do diálogo e da crítica. Essa leitura acerca 

do papel da escola e da função da educação no Brasil é encontrada no ideário do 

pedagogo Paulo Freire (1921-1997). 

Diferentemente de Althusser, Freire, mesmo reconhecendo a utilização 

do sistema educacional para a manutenção de privilégios, enxergou, na escola, todo 

o seu potencial revolucionário e transformador. Construiu uma teoria embasada 

numa nova pratica pedagógica, onde as instituições de ensino ousassem e 

driblassem o papel limitado e limitante de reprodutor da ideologia dominante 

alardeado pela Escola de Frankfurt. Ele apostava nos educadores como agentes de 
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transformação da sociedade, que deveria ser integrada não mais por 

homens/mulheres passivos, objetos coisificados e sim por homens/mulheres sujeitos 

ativos, críticos e efetivadores de suas cidadanias. 

Esse pensador brasileiro relatou em livros autorais traduzidos para 

dezenas de línguas, experiências exitosas com a alfabetização de adultos. 

Entretanto, boa parte de seus princípios adotados na educação de adultos pode ser 

aplicada a qualquer momento de formação do homem. Um deles, a inexistência do 

dilema entre formação técnica e formação humanista é de especial importância, 

quando tratamos de educação profissional tecnológica, devido à recorrência desse 

debate ainda nos dias atuais. 

 
Daí a necessidade que sentíamos e sentimos de uma indispensável visão 
harmônica entre a posição verdadeiramente humanista, mais e mais 
necessária ao homem de uma sociedade em transição como a nossa, e a 
tecnológica. Harmonia que implicasse na superação do falso dilema 
humanismo-tecnologia e em que, quando da preparação de técnicos para 
atender ao nosso desenvolvimento, sem o qual feneceremos, não fossem 
eles deixados, em sua formação, ingênua e acriticamente, postos diante de 
problemas outros, que não os de sua especialidade. (FREIRE, 1983, p. 97).  

  

Outro paradigma levado a cabo pelo autor diz respeito ao 

conservadorismo ainda presente na cisão entre produção intelectual e manual: 

 
A sociedade fechada se caracteriza pela conservação do status ou privilégio 
por desenvolver todo um sistema educacional para manter este status. 
Estas sociedades não são tecnológicas, são servis. Há uma dicotomia entre 
o trabalho manual e o intelectual. Nestas sociedades nenhum pai gostaria 
que seus filhos fossem mecânicos se pudessem ser médicos, mesmo que 
tivessem vocação de mecânicos. 
Consideram o trabalho manual degradante; os intelectuais são dignos e os 
que trabalham com as mãos são indignos. Por isso as escolas técnicas se 
enchem de filhos das classes populares e não das elites. (FREIRE, 1979, p. 
34-35). 

  

Ao longo de sua trajetória teórica e prática, Paulo Freire demonstrou que, 

para se transformar efetivamente a escola e, consequentemente, a sociedade, se 

fazia urgente romper com posturas cristalizadas. Além das já mencionadas, o 

educador defendeu também significativas alterações na essência da relação 

professor-aluno, inclusive no processo comunicativo que se dá entre aqueles 

agentes. A base dessa nova relação, dizia Freire, se estabeleceria a partir do 

momento em que o professor descesse “do pedestal”, não se impusesse como fonte 

única de conhecimento e estivesse no mesmo nível do aluno, deixando de vê-lo 



42 

como objeto de recepção passivo. A relação ensino aprendizagem entre pessoas 

com saberes incompletos, seria, assim, efetivada com sucesso.  

 
[...] (nós, professores) não podemos nos colocar na posição do ser superior 
que ensina um grupo de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele 
que comunica um saber relativo a outros que possuem outro saber relativo. 
É preciso saber reconhecer quando os educandos sabem mais e fazer com 
que eles também saibam com humildade. (FREIRE, 1979, p. 29). 

  

Apesar de acreditar no potencial revolucionário da educação, o pedagogo 

brasileiro compartilhou da mesma visão nociva sobre o capitalismo apresentada por 

Marx e pelos intelectuais da Escola de Frankfurt. Em uma de suas referências 

acerca do efeito anestesiante sobre o homem na sociedade moderna, refere-se, com 

as palavras abaixo, à ação da publicidade/propaganda e demais meios de 

dominação ideológica.  

 
Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno está em 
que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade 
organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o 
saber, à sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das 
decisões. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, 
mas a ele apresentadas por uma “elite” que as interpreta e lhas entrega em 
forma de receita, de prescrição a ser seguida. E, quando julga que se salva 
seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, 
sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado: já não é sujeito. 
Rebaixa-se a puro objeto. Coisifica-se. (FREIRE, 1983, p. 43-44). 

  

O autor, no entanto, acabou se distanciando do pensamento majoritário 

da Escola de Frankfurt e se aproximando do norte americano John Dewey, 

comentado no início deste capítulo, ao creditar ao homem o poder de superação 

dessa realidade e ao relacionar uma nova prática educativa com a autêntica 

democracia. Para Freire, o homem se mostrava naturalmente sujeito, quando estava 

no mundo, pois ali, no seu dia a dia, travava relações, criava, recriava, estabelecia a 

sua cultural e construía o conhecimento expresso pela linguagem. 

Em relação às sociedades que se desejam democráticas, como o Brasil, 

defendeu que estas só alcançariam de fato esse regime se adotassem uma nova 

forma de educar, desvinculada da concepção apassivadora e acrítica e embasada 

pelo exercício da liberdade de escolha. Dentre as suas considerações, o pedagogo 

ressaltou, ainda, o fundamental papel de docentes e educadores em geral nesse 

processo de transformação da escola. Freire afirmou que esses profissionais 

precisavam também assumir uma nova postura diante do mundo, tomando 
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consciência de que educar é um ato político.  Era preciso, de acordo com o autor, 

superar a compreensão metafísica da escola e valer-se das contradições, que 

Althusser admitiu existir no seio dos aparelhos ideológicos. Nesse sentido, o 

pensador brasileiro reconhece que o sistema escolar tende a reproduzir os discursos 

dominantes, mas assegurou, a partir de sua experiência prática, que é possível 

ensinar a pensar criticamente a realidade.  

 
[...] no entanto, até a educação no interior do subsistema de educação não 
é exclusivamente o reprodutor da ideologia dominante. Essa é a tarefa que 
as classes governantes esperam que os professores e as professoras 
realizem. Mas é possível também ter outra tarefa como educador. Em vez 
de reproduzir a ideologia dominante, um educador pode denunciar essa 
ideologia, arriscando-se é claro. Não é fácil fazer isso, mas a educação não 
pode ser esgotada unicamente como reprodutor do subsistema da ideologia 
dominante. (HORTON, 2003, p. 128). 
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5 NOVOS PARADIGMAS PARA A COMUNICAÇÃO  

  

Para encerrar a nossa abordagem teórica, apresentaremos, nesse 

momento da pesquisa, aspectos contemporâneos acerca do tema Comunicação, 

com atenção especial para a realidade virtual, por meio da internet e meios digitais.  

 

5.1 A questão do consenso 

  

Jürgen Habermas, uma das grandes referências da Escola de Frankfurt, 

na atualidade, em todo o mundo, é um dos principais pilares científicos, quando nos 

referimos à área. Com ampla produção científica, o pensador reflete sobre a 

comunicação da sociedade da informação, a partir de uma nova racionalidade não 

mais baseada na dominação sujeito-objeto e sim calcada na intercompreensão e no 

consenso. Além de atribuir aos processos comunicativos à possibilidade de resgate 

da sociedade moderna do caos capitalista, o filósofo propõe uma razão comunicativa 

onde os indivíduos se reconheçam mutuamente, a partir de suas intersubjetividades, 

e a linguagem humana valide o discurso, possibilitando o entendimento mútuo e 

mediatizando a relação entre sujeitos e o mundo de vida. 

Jurgen Habermas traz diversas reflexões interessantes para a nossa 

pesquisa. Uma delas se refere à relação automatizada entre comunicar e agir, muito 

comum aos gestores, em especial àqueles vinculados à cultura patrimonialista da 

administração pública. Administradores com perfil mais conservador costumam 

desconsiderar tanto o senso critico do sujeito, quanta toda a intersubjetividade 

presente numa relação comunicativa. Sobre esse aspecto, o filósofo defende que, 

no contexto da razão comunicativa, não há uma intenção determinada e fechada de 

fazer agir e sim uma possibilidade de crítica do ato ilocucionário, ou seja, do ato 

executado na fala, que implicitamente ou não indica a necessidade de uma ação. 

Para que a comunicação se transforme em ação é preciso, na opinião do autor, que 

os valores internalizados pelo sujeito correspondam aos valores institucionalizados. 

Só assim os destinatários das normas e comandos estarão motivados para a 

obediência.   Entrelaçando filosofia, ciências sociais e direito para discutir a 

integração social no fim deste milênio, ele afirma: 

 
A razão comunicativa, ao contrário da figura clássica da razão prática, não é 
uma fonte de normas do agir. Ela possui um conteúdo normativo, porém 
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somente na medida em que o que age comunicativamente é obrigado a 
apoiar-se em pressupostos pragmáticos de tipo contrafactual. Ou seja, ele é 
obrigado a empreender idealizações, por exemplo, a atribuir significado 
idêntico a enunciados, a levantar uma pretensão de validade em relação 
aos proferimentos e a considerar os destinatários imputáveis, isto é, 
autônomos e verazes consigo mesmos e com os outros. E, ao fazer isso, o 
que age comunicativamente não se defronta com o “ter que” prescritivo de 
uma regra de ação e, sim, com o “ter que” de uma coerção transcendental 
fraca. (HABERMAS, 2003, p. 20). 

  

Discutindo teorias pioneiras acerca da linguagem e da capacidade do ser 

humano reinterpretar mensagens e agir criticamente, Habermas (2002) admite que, 

apesar de vivências diversas, os participantes da comunicação podem chegar a se 

entender em função de um mundo objetivo comum, a partir do qual os interlocutores 

validam as suas afirmações e fatos. No entanto, esta é uma possibilidade e não uma 

consequência obrigatória, um desdobramento normativo. Assim sendo, para o 

filósofo, a linguagem serve como “endereço de liberdade” do homem, pois cria as 

condições para que o sujeito final encontre-se no mundo, sem perder a sua 

capacidade de nele intervir e transformar. 

Outra contribuição fundamental do alemão, no exercício de repensar a 

sociedade, diz respeito aos seus estudos contínuos acerca da esfera pública, da 

democracia e do papel da mídia. Em dezembro de 2010, Habermas publicou artigo 

sob o título “O valor da notícia”, onde atualizou sua visão sobre os temas. 

 
Vivemos em sociedades pluralistas. O processo de decisão democrático só 
pode ultrapassar as cisões profundas entre visões de mundo opostas se 
houver algum vínculo legitimador aos olhos de todos os cidadãos. O 
processo de decisão deve conjugar inclusão (isto é, a participação universal 
em pé de igualdade) e condução discursiva do conflito de opiniões. Pois tão 
somente a discussão deliberativa fundamenta a suposição de que, no longo 
prazo, os processos democráticos propiciam resultados mais ou menos 
racionais. A formação de opinião por via democrática tem uma dimensão 
epistêmica, uma vez que envolve a crítica de afirmações e juízos errôneos. 
Esse é o papel de uma esfera pública dotada de vitalidade discursiva. 
(HABERMAS, 2010, p. 1). 

  

Naquele mesmo artigo, o neo frankfurtiano adverte, ainda, que a imprensa 

e, em especial, os meios eletrônicos precisam cumprir o papel de informar e, ao 

mesmo tempo, de formar e que a comunicação pública10 perde vitalidade discursiva 

se não tiver informação fundamentada e discussão embasada. Habermas chega a 

defender que é recomendável ao Estado assegurar e intervir em favor de uma esfera 

                                                             
10

 Comunicação pública: termo utilizado aqui para caracterizar a comunicação promovida por diversos 
setores da sociedade a partir dos interesses dos cidadãos. 
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pública democrática, posição esta que foi alvo de muitas críticas ao artigo. No 

entanto, a referida proposição nos leva a concluir que o autor considera como 

obrigação do estado democrático conceber e utilizar seus próprios veículos não 

como aparelhos ideológicos, conforme a concepção de Althusser apresentada, mas 

como promotores de debates de temas de relevância, que contribuam para a 

formação do cidadão e a consolidação da democracia. 

Diferentemente de Marx e de seus seguidores, que tinham no trabalho o 

fundamento das sociedades modernas, Habermas defende que a comunicação é a 

“razão” da atualidade. O homem, comunicação por essência, surge como sujeito da 

busca pelo consenso, que é tentada por meio da linguagem, instrumento de 

entendimento mútuo e validação do discurso.  Com essa concepção, ele abandona 

definitivamente a perspectiva da razão instrumental, negando a efetividade da 

dominação sujeito-objeto e do tecnicismo. 

O segundo pesquisador contemporâneo a quem recorremos, nessa 

investigação, é o cientista político Dominique Wolton.  O sociólogo francês também 

tem outra percepção sobre a comunicação na atualidade. Como podemos conferir, 

no trecho abaixo, Wolton supera a visão instrumental dos meios de comunicação de 

massa. Em contraponto às críticas apresentadas por Adorno, Marcuse, Althusser e 

até mesmo Freire, Dominique, em entrevista à revista brasileira, atribui à TV e ao 

rádio o papel de promotores da identidade cultural de uma nação e reconhece 

muitos aspectos positivos nessas mídias. Vejamos: 

 
A TV produz uma cultura mediana acessível, sensibiliza o telespectador 
para outras culturas e reflete o mundo contemporâneo. TV e rádio também 
respeitam a hierarquia cultural. Os telespectadores menos educados podem 
ser instigados a querer conhecer a cultura da elite a partir do que viram na 
TV. Podem comprar um livro depois de assistirem a uma minissérie ou 
visitar um museu para ver um quadro que aparece num filme. (WOLTON, 
2006, p. 1). 

  

Ao longo da referida entrevista, ele rompe também com o conceito de 

passividade do receptor da mensagem. Para Dominique, o telespectador tem sim 

uma visão critica sobre aquilo que assiste na TV, veículo que integra o país nos 

debates políticos, nas grandes coberturas esportivas, nas campanhas educacionais 

e ajuda os cidadãos de todas as classes a formar opinião. Por isso, o autor critica os 

intelectuais que rejeitam a democracia baseada na cultura de massa. 
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Wolton (2011) afirma que a comunicação é o laço social contemporâneo e 

o desafio do século XXI é permitir que diversos pontos de vista coexistam e sejam 

compartilhados, como já defenderam Dewey, Freire e Habermas. Para o 

pesquisador francês, é falso pensar, como ainda acreditam muitos gestores públicos 

e, inclusive, comunicadores, que basta informar sempre mais para comunicar. A 

comunicação, segundo ele, é mais complexa. Impõe - diferentemente da informação 

que é a mensagem – a relação individual ou coletiva com o outro, sempre num 

contexto de diálogo e negociação. 

 
A comunicação resulta de um jogo complexo a três. O receptor nem sempre 
tem razão, longe disso, ou imporia sua ditadura, mas ele obriga a passar a 
ideia de transmissão à de negociação. Ontem, comunicar era transmitir, 
pois as relações humanas eram frequentemente hierárquicas. Hoje, é quase 
sempre negociar, pois os indivíduos e os grupos se acham cada vez mais 
em situação de igualdade. O conceito de negociação pertence, de resto, à 
cultura democrática. (WOLTON, 2006, p. 19). 

 

5.2 Internet: dados para reflexão 

  

Como já afirmamos na abertura deste capítulo, nos encontramos em um 

novo momento, onde o alto grau de desenvolvimento tecnológico e a presença 

intrínseca dos meios de comunicação, nos mais diversos ambientes de convívio, 

colocam de “pernas pro ar” nossa forma de viver e dividem a opinião dos 

pesquisadores. Pierre Lévy e André Lemos, dois pesquisadores sobre a 

cibercultura11, que têm dado importantes contribuições ao analisar a estrutura 

tecnológica e seus desdobramentos na sociedade da informação, destacam, com 

propriedade, que toda essa mudança que vivenciamos – entre o surgimento dos 

primeiros computadores, na década de 50, até a computação social do século XXI – 

caracteriza apenas a pré-história da cibercultura mundial. Fica difícil prever com 

precisão como estarão, por exemplo, as esferas públicas e privadas ou a 

ciberdemocracia12, que eles apontam como processo em construção. 

Entretanto, não podemos nos dar o direito, como em outros tempos, de 

anunciar que os meios tecnológicos por si serão capazes de transformar, para 

melhor, o mundo em que vivemos. Como pesquisadores e profissionais da 

                                                             
11

Cibercultura: neologismo dos anos 80, que representa o conjunto tecnocultural emergente no final 
do século XX impulsionado pela sociabilidade pós-moderna em sinergia com a microinformática e o 
surgimento das redes telemáticas mundiais. (LEMOS; LÉVY, 2010). 

12
Ciberdemocracia: democracia exercida tendo como base espaços abertos de comunicação e de 
cooperação do novo espaço público, constituído pela cibercultura. (LEMOS; LÉVY, 2010). 

___________________________ 
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comunicação temos que perseguir a análise desapaixonada, mesmo, que em 

princípio, seja mais fácil enxergar os aspectos positivos das tecnologias digitais. 

Afinal de contas, é inegável que ela é criada para facilitar a vida do homem. Mas é 

inegável também que a tecnologia é política, pertence a um dado contexto histórico, 

e representa o resultado de uma correlação de forças. 

Assim sendo, não podemos relacionar os aspectos positivos dos meios 

digitais, como faremos a seguir, sem alertar ao leitor sobre o processo de 

centralização, que continua a acontecer neste momento, por meio das grandes 

empresas controladoras das chamadas nuvens de informática, que acumulam cada 

clique e cada acesso de todos os internautas. Esse é um indício de que podemos 

estar vivendo uma falsa liberdade – como Marcuse denunciou- uma falsa 

ciberdemocracia. O futuro promissor e colaborativo que imaginamos, amalgamado a 

partir do paradigma da sociedade informacional, certamente não está garantido. 

Por isso, é fundamental que reflitamos sobre as ponderações de autores, 

que não estão muito otimistas com o mundo digital, a exemplo de Polistchuk e Trinta 

(2003). Eles acreditam que a “metamorfose” implementada pela civilização moderna 

buscou, na verdade, assegurar a continuidade da dominação material. Segundo os 

autores, o homem pós-moderno está perdido em um labirinto de imagens, onde a 

simulação tem mais valor do que o real. A tudo transforma para que mereça ser 

visto, sem que essências, ideologias e utopias ainda tenham algum sentido. 

Sobre as novas tecnologias, Polistchuck e Trinta (2003) alertam que 

algumas delas representam a extensão atualizada de antigas tecnologias da 

informação e de comunicação, as quais ressurgem, agora, como ponta de lança de 

uma estratégia comercial transnacional, dirigida à conquista de mercados 

potencialmente atraentes, como são os países de Terceiro Mundo. 

Tendo em mente essas ponderações, partiremos para estatísticas sobre o 

status da rede mundial de comunicação, que nos ajudam a ter uma ideia mais 

fidedigna do escopo da mudança que atravessamos. As informações replicadas, 

logo a seguir, foram coletadas no site da Internet World Stats (2012). 

Em dezembro de 2011, segundo a referida empresa, as Américas (do 

Norte, Central, do Sul e Caribe) contavam com quase 509 milhões de usuários de 

internet, representando 22,4% do restante do mundo, que reúne 77,6% de 

internautas. Os dados apresentados pelo órgão permitem uma série de análises de 

extrema importância, mas, aqui, focaremos na comparação entre America do Sul e 
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America do Norte, para percebermos a diferença de perfil de adesão entre os dois 

continentes. A América do Sul tem 173 milhões de usuários de internet, numa 

população de mais de 400 milhões de habitantes, o equivalente a 34% do total. Já o 

hemisfério norte da América tem uma população de 348 milhões de habitantes, 

sendo 273 milhões usuários da rede mundial, o equivalente a 53,7% da população 

total. A divergência mais destacada entre essas duas regiões do globo está na taxa 

de penetração da net, que é de 43,3%, na América do Sul, e de 78,6%, na América 

do Norte. 

Sobre o Brasil, O IWS informa que este é o sétimo pais no uso de internet 

no mundo e o líder da América Latina nesta categoria. Já suas taxas de penetração 

geográfica ficam em terceiro lugar, após Uruguai e Chile, países com dimensão bem 

menores. Dados de dezembro de 2008 indicam que contávamos com mais de 67 

milhões de internautas, ou seja, 34% da população. Em junho de 2009, registrou-se 

cerca de 10 milhões de usuários de banda larga, 5.1% da população estimada em 

quase 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia da velocidade de adesão à 

rede, lembramos que, em 2000, o Brasil tinha uma população estimada de 170 

milhões de habitantes, 5 milhões deles internautas. Isso representava apenas 2,9% 

da população. 

Outras informações relevantes, cuja fonte direta também é a Internetword 

stats, foram coletadas por Pierre Lévy e André Lemos. Segundo esses autores, a 

IWS revelou, com base em números de 2008, que, na maior parte dos países 

industrializados, quase 80% da população está conectada à Internet de casa. O 

mesmo se aplicava para as classes médias urbanas da maior parte dos países em 

desenvolvimento. As nações com as maiores taxas de aumento das conexões são o 

Brasil, a Rússia e a China. Além disso, ainda que os jovens permaneçam na 

vanguarda da conexão, a diferença entre as idades dos internautas vem caindo, 

assim como as diferenças entre os sexos tornam-se cada vez menos significativas. 

Certamente, todas as regiões do mundo não participam da computação 

social com a mesma intensidade. Um estudo europeu também de 2008 indicava que 

os asiáticos estavam na liderança, com mais de 50% dos internautas implicados em 

pelo menos uma atividade de computação social. Os Estados Unidos em seguida 

tinham 30% de utilizadores, enquanto a população da Europa contava com 20%. 

Sobre os brasileiros e as redes sociais, podemos dizer que somos 

considerados ativos produtores de informação, participantes delas e usamos muitas 
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ferramentas da computação social. Somos aqueles que ficamos mais tempo on-line 

por mês. De acordo com o Ibope/Netratings, chegamos a nove milhões de usuários, 

que acessam e leem blogs, em um universo de aproximadamente 170 milhões de 

blogueiros. Esse número representava, em 2008, 46% dos internautas ativos no 

mês. 

 

Ceará e conexão mundial 

Para levantar indicadores sobre o Ceará, recorremos à Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios – Acesso a Internet e Posse de Telefone Móvel Celular 

para Uso Pessoal disponível no site do IBGE. As aferições são também de 2008, 

mas nos dão uma noção da realidade em nosso Estado (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). 

De acordo com o Instituto, foram pesquisadas pessoas acima de 10 anos 

de idade. Desse universo, 58% haviam acessado a internet nos últimos três meses 

de um centro público de acesso gratuito ou pago; 35,4%, de casa; 22,6%, do local 

de trabalho e 15,5% do estabelecimento de ensino. O objetivo dos acessos ficou 

com os seguintes percentuais: 82% utilizam a rede para comunicação com outras 

pessoas; 68,1%, como atividade de lazer; 65,85%, para educação e aprendizado, e, 

41,7%, para leitura de jornais e revistas. No entanto, 50,9% pessoas de 10 anos ou 

mais de idade não utilizaram a internet, nos últimos três meses, porque não sabiam 

como; 20,8%, porque não tinham acesso a microcomputador e 24,1 %, não 

achavam necessário ou não queriam. 

A partir desse diagnóstico, podemos concluir o quão necessário se fazem 

ações com foco na alfabetização digital e como é importante mantermos estratégias 

de comunicação diversificadas para alcançarmos públicos heterogêneos e, em 

especial, aqueles em idade próxima ao ingresso no Ensino Médio/ Técnico. 

 

5.3 Meios digitais: integração e desconexão 

  

Para nos ajudar a pensar o futuro da comunicação, a partir das 

tecnologias digitais, retomaremos Wolton. Para o pesquisador francês, com os 

sistemas de informações atuais, em especial a internet, a informação – que 

representava o dado novo, o teor perturbador da ordem vigente – passou a ser o 

elemento fundante da convivência, da comunhão e do vínculo, em sentido oposto ao 
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da informação como ruptura. Há uma fusão, no entender do autor, está acontecendo 

no âmbito da comunicação: 

 
Vigora menos atualmente o sentido clássico de compartilhamento de 
valores comuns e mais a ideia de convivência atrelada à necessidade de 
conciliar lógicas antagônicas. Ontem, comunicar era compartilhar e reunir, 
ou unir. Hoje é mais conviver e administrar descontinuidades. Cada um 
desses conceitos, informação e comunicação, absorve uma parte do 
referencial do outro. (WOLTON, 2011, p. 26).  

  

Apesar de defender os meios de comunicação de massa, em especial TV 

e rádio, como veículos que contribuem para o movimento de emancipação do 

homem, Dominique afirma que, no momento, a sociedade se encontra 

extremamente deslumbrada com as potencialidades das novas tecnologias e não 

consegue ver as consequências negativas dessa relação. A situação de 

dependência profunda da tecnologia é um dos fatores que ele considera prejudiciais. 

São “servidões voluntárias”, como ele mesmo nomeia. 

Habermas, já mencionado quando abordamos a segunda geração da 

Escola de Frankfurt, também vê prós e contras na conexão planetária, via rede. A 

internet, de acordo com seu artigo na Folha de São Paulo, segue transformando a 

esfera pública13 na pós-modernidade. 

 
A utilização da internet simultaneamente ampliou e fragmentou os nexos de 
comunicação. Por isso a internet produz por um lado um efeito subversivo 
em regimes que dispensam um tratamento autoritário à esfera pública. Por 
outro lado, a interligação em redes horizontais e informalizadas de 
comunicação enfraquece ao mesmo tempo as conquistas das esferas 
públicas tradicionais, pois estas enfeixam no âmbito de comunidades 
políticas a atenção de um público anônimo e disperso para informações 
selecionadas, de modo que os cidadãos podem ao mesmo tempo se ocupar 
dos mesmos temas e contributos criticamente filtrados.(HABERMAS, 2006, 
p. 1). 

  

Com tais ponderações, esse pensador indica algumas das principais 

diferenças que podem ser evidenciadas entre a Internet e os meios de comunicação 

tradicionais. Alem delas, é importante refletir sobre a descentralização mercantil, 

política e ideológica presente na rede das redes e também na variedade de recursos 

comunicacionais reunidos em um só local, aspecto que com certeza é um grande 

atrativo para o crescente aumento de usuários deste veículo. No entanto, é preciso 

                                                             
13

Esfera pública: conceito utilizado por Habermas no sentido de estrutura mediadora entre o sistema 

político e os demais setores da vida cotidiana, em especial, o privado e o de ações especializadas. 
Tem característica de rede complexa com vários níveis de organização. 

___________________________________ 
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olhar com cautela essa ferramenta que, em princípio, favorece a democracia e a 

cidadania, tanto pela horizontalidade das suas relações, quanto pela interminável 

disponibilidade de informações. A partir desses mesmos elementos, existem riscos 

significativos, especialmente para populações com história de não amadurecimento 

político e nível educacional insatisfatório, tendo em vista a dificuldade em acessar 

e/ou selecionar informações relevantes e confiáveis e de fazer uso “produtivo” de 

todos os recursos ali disponíveis. 

Nesse sentido, acreditamos que as instituições educacionais, na pós-

modernidade, deparam-se com alguns grandes desafios, se desejarem efetivar a 

superação da lógica althusseriana. O primeiro deles diz respeito à qualificação para 

o domínio da técnica digital, no mínimo, em nível básico, para os alunos, e, em nível 

intermediário e avançado, para os docentes, profissionais de várias gerações, que 

precisam entender e saber utilizar as ferramentas digitais para ministrar aulas 

utilizando recursos compartilhados pelos jovens. 

O segundo desafio está diretamente ligado às instituições de ensino de 

caráter público, que assim como os demais órgãos do serviço estatal enfrentam uma 

grande crise motivada por diversos fatores, sendo um dos principais o fato das 

sociedades contemporâneas valorizarem cada vez mais o patrimônio e os direitos 

públicos e, em contrapartida, perceber que o Estado, em sua administração 

tradicional (burocrática), deixou – e ainda deixa de cumprir o seu papel (BRESSER 

PEREIRA, 2001). É essencial, a nosso ver, reconhecer esta defasagem e impregnar 

todos os espaços pedagógicos e administrativos da escola do princípio da 

convivência e respeito às ideias antagônicas – necessidade apontada, como vimos, 

com extrema propriedade por Freire – sem esquecer que a educação pública de 

qualidade tem valor estratégico. 

 

5.4 Democracia digital e órgãos públicos 

  

A partir dessas reflexões estruturais acerca das novas tecnologias e da 

possibilidade de dispormos de um espaço público mais participativo, gostaríamos de 

tecer algumas considerações específicas acerca dos sítios e/ou portais, veículos que 

tem seu surgimento vinculado à internet e estão, hoje, consolidados no mundo 

digital. Essa etapa da pesquisa teórica articula-se com a investigação empírica, 

quando faremos, como mencionado, um “recorte” das noticias veiculadas pelo 
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Instituto Federal do Ceará naquele espaço midiático, cujo endereço eletrônico é: 

www.ifce.edu.br. 

Um exemplo bem próximo da importância crescente da presença das 

instituições públicas de ensino na internet pode ser conferido na pesquisa de Lopes 

(2009). Ao investigar a comunicação como estratégia de ferramenta de gestão, a 

partir do caso da Universidade Federal do Ceará, ele constata que os alunos recém-

ingressos na UFC conseguiam informações sobre a instituição, preferencialmente, 

com os amigos e pela a internet. Segundo a investigação, os meios utilizados como 

primeira fonte de informação pelos estudantes foram assim classificados: 1º lugar, 

amigos, com 56,96%; internet, com 22,15%; televisão, com 8,86%; jornal, com 

8,23%; outros, com 3,8% e rádio, com 0%. Evidentemente, esses resultados dão 

margem a uma série de análises importantes sobre a comunicação daquela 

instituição, mas, aqui, nos interessa destacar como as duas primeiras opções (que 

abrangem mais 70% dos estudantes) mostram-se partilhadas, majoritariamente, pela 

forma mais tradicional de comunicação, por meio do contato pessoal com os 

colegas, e, secundariamente, via meio digital, deixando para trás os veículos de 

comunicação tradicionais de massa. 

Tomando ainda por referência o estudo de Lopes, fazemos um aparte ao 

tema tecnológico para destacar que o pesquisador alerta que há, por parte dos 

gestores ortodoxos, resistência em se investir recursos públicos em ações de 

comunicação, especialmente na propaganda institucional. Segundo ele, por muitos 

entenderem que sendo a UFC uma “empresa” pública e gratuita não haveria na 

instituição o sentido tradicional do lucro e, consequentemente, a publicidade perderia 

o sentido. Ou, ainda, pelo fato de ações publicitárias virem a caracterizar a 

mercantilização de um serviço público. 

Lembramos que a discussão em torno da pertinência de investimentos em 

publicidade e propaganda nos órgãos públicos nos interessa e é abordada junto aos 

gestores entrevistados, como o leitor poderá conferir na etapa do estudo de caso, a 

seguir. Em relação a essa questão, Lopes se posiciona contra aquela linha de 

raciocínio e defende que, além da obrigação de prestar contas, a universidade - e 

qualquer instituição pública- precisa contar com a sociedade como aliada e que a 

publicidade e propaganda são instrumentos no cumprimento dessa exigência. Lopes 

defende: 
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Docentes, pesquisadores e cientistas não devem se limitar a divulgar o fruto 
de seus trabalhos em periódicos científicos, precisam falar ao grande 
público que, em última instância, é quem paga a conta. É preciso 
disseminar uma cultura de comunicação nas universidades públicas para 
que ela se torne parte das atividades que são desenvolvidas e deixe de ser 
vista apenas como algo trabalhoso e que rouba tempo. (LOPES, 2009, p. 
59).   

  

A partir desses destaques sobre a falta de uma cultura de investimentos 

em comunicação no serviço público, podemos concluir que os sites e portais são 

veículos recomendáveis a estes segmentos, tendo em vista que a implantação e 

manutenção deles são bem menos onerosos do que os valores necessários ao 

desenvolvimento de projetos de veículos de comunicação de massa, como as 

televisões, por exemplo. 

Com isso não queremos dizer que os órgãos públicos não devam reservar 

parte do orçamento a ser aplicado em um mix de instrumentos de comunicação, a 

ser definido a partir do perfil de cada instituição. Muito pelo contrário. O estudo de 

caso da UFC nos mostra que, mesmo a instituição dispondo de uma boa 

infraestrutura de comunicação, com veículos de comunicação próprios e relativa 

inserção na mídia, a maior parte da amostra de alunos recorreu a outro colega para 

se informar sobre a instituição. Esse comportamento pode se originar em 

decorrência de uma dezena de causas a serem investigadas em detalhes como, por 

exemplo, o fato da experiência pessoal de um jovem da mesma idade ter mais 

credibilidade do que qualquer informação apresentada na imprensa. No entanto, 

pode também ser motivada pelo fato desses estudantes não terem acesso a 

veículos de comunicação – como jornal ou TV – ou até mesmo por desconhecerem 

a existência de produtos de comunicação institucionais. Cada uma dessas razões 

pode gerar diretrizes diferentes para um plano de comunicação eficaz e eficiente. 

Retomando a nossa análise da viabilidade dos sites e portais nos órgãos 

públicos, outra característica favorável a esses meios digitais também já bastante 

conhecida é a sua instantaneidade, o que facilita muito a gestão da informação, 

tendo em vista os crônicos problemas de falta de prazos razoáveis de divulgação em 

vários processos oficiais. Sobre esse aspecto é também importante ressaltar que, 

mesmo com a agilidade eletrônica disponível na sociedade pós-moderna, não 

devemos abrir mão de perseguimos a adesão à cultura do planejamento. Nesse 

sentido, não podemos esquecer que os meios impressos- que exigem prazos 

maiores de produção- ainda cumprem papel de extrema importância nas instituições 
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públicas, especialmente naquelas que, a exemplo da UFC e do IFCE, possuem 

unidades descentralizadas em regiões do Estado, onde as redes digitais para 

acesso à internet e até à telefonia celular ainda são deficitárias. Planos de 

comunicação eficazes ainda se valem dos meios mais tradicionais, como o boca a 

boca, o panfleto e o rádio. 

Não podemos desconhecer que se fazer presente oficialmente na internet 

é ainda, em nosso país, uma forma de estabelecer relação com uma fatia 

privilegiada, e por que não dizer elitizada, da população, que dispõe de computador, 

conexão e certo grau de conhecimento técnico, como bem mostram os dados do 

Internetworld stats apresentados anteriormente. No entanto, esse segmento da 

sociedade que representa boa parte de formadores de opinião, socialmente mais 

conscientes e ativos, envolve também um grande percentual de leigos e 

consumidores acríticos, com perfis assemelhados ao público de massa fortemente 

criticado pela primeira geração da Escola de Frankfurt. Portanto, sem esquecer-se 

dos excluídos e analfabetos digitais, cabe, prioritariamente, às instituições públicas 

de ensino estabelecer políticas comunicacionais, que envolvam todos os segmentos 

sociais, em especial, os menos privilegiados, contribuindo para uma mudança real 

de perfil e para a consolidação da democracia em nosso país. 

Do ponto de vista político, da relação órgãos estatais e rede mundial de 

comunicação, percebemos que não há mesmo como as instituições públicas 

prescindirem, hoje, dos veículos eletrônicos também pelo fato dos sites e portais 

estarem elevados ao status de lócus de prestação de contas e efetivação da 

transparência14 essencial ao estado democrático. Como afirma Delabre, a seguir, 

essa é uma tendência mundial em prol da formação cidadã: 

 
Os organismos de transparência da informação pública que estão surgindo 
cada vez em mais países- como, no México, o Instituto Federal de Acesso à 
Informação- têm na Internet um dos principais ou o mais importante dos 
mecanismos para que os cidadãos solicitem e obtenham dados e 
documentos da administração governamental. As possibilidades de fazer 
consultas a qualquer momento e de qualquer lugar representa, pelo menos 
nesse campo, uma dês-territorialização na relação entre cidadãos e 
entidades estatais. O mesmo ocorre no uso de distintos serviços (trâmites, 
informação, orientação etc.) oferecidos pelo governo eletrônico. O fato de 
utilizar a Rede para se vincular aos cidadãos não garante a democratização 
do governo nem de suas decisões, mas constitui uma nova forma de 
relação entre uns e outros (DELABRE, 2009, p. 85). 

                                                             
14

A ausência de familiaridade com instrumentos de transparência levou, inclusive, recentemente no 
Brasil, a homologação da Lei de Acesso à Informação para obrigar os poderes executivo, legislativo 
e judiciário a disponibilizar, de modo adequado, informações consideradas de interesse público.  

___________________________ 
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Na verdade, a rede mundial conquistou tamanha dimensão na vida das 

pessoas, que o fato de não existir ali – de modo virtual – pode simplesmente 

significar a inexistência da pessoa física ou jurídica no mundo (real). Esse é um novo 

dado que, com certeza, demonstra-se uma tendência irreversível. Assim sendo, 

torna-se imperativo à administração pública e aos seus órgãos se fazerem presentes 

na rede mundial, por meio de sites e portais oficiais, valendo-se deles não só para 

disponibilizar uma gama significativa de informações a quem quer que seja, mas 

também para atestar a sua existência “real”. 

Outro aspecto positivo na presença das instituições públicas na rede 

mundial refere-se à possibilidade de apresentar pontos de vistas e reflexões mais 

aprofundadas, muitas vezes, divergentes daquelas hegemonicamente difundidas 

sobre diversos temas. Com esse tipo de ação, aumenta-se a presença do órgão nas 

discussões relevantes para a sociedade, qualificam-se esses debates e se valoriza a 

posição do corpo institucional perante as questões de interesse público. Aliás, esses 

são aspectos especialmente importantes para as instituições ligadas à educação 

pública, tendo em vista a recorrência de queixas contra os meios de comunicação 

tradicionais- como poderemos constatar em alguns dos trechos das entrevistas- em 

relação a pouca presença das ações deste segmento na mídia ou à inadequada 

e/ou inexistente abordagem de temas, “não interessantes”, como, por exemplo, o 

domínio mercantil das instituições privadas no setor da educação. 

A efetiva e adequada presença das instituições governamentais, 

educacionais ou não, na rede, é, sem dúvida, uma estratégia capaz de “vitrinizar” 

ações e opiniões para toda a sociedade e também para o(s) público(s) de interesse 

direto, reformulando ou construindo a imagem institucional. É importante lembrar 

que o maior conhecimento das atividades e ações da própria instituição por parte de 

seus servidores, no caso dos órgãos públicos, pode ajudar a fortalecer o sentimento 

de pertencimento àquela instituição e a solidariedade entre seus integrantes, 

diminuindo diferenças culturais e promovendo um ambiente mais favorável ao 

desenvolvimento das atividades previstas. Além disso, o funcionário público deve ser 

considerado, ao mesmo tempo, elemento estratégico para a execução da missão 

institucional e cidadão “consumidor” dos serviços públicos. Ao utilizar o espaço 

digital de modo adequado, as instituições públicas interferem no processo 

democrático de formação da opinião pública, enquanto, ao mesmo tempo, 

constroem ou reformulam a sua própria imagem institucional interna e externa. 
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As vantagens em se adotar os sítios e portais eletrônicos como veículos 

de comunicação oficial das instituições públicas extrapolam, a nosso ver, os 

aspectos destacados, no caso das instituições educacionais, que busquem uma 

prática pedagógica mais democrática. Como se expressa formalmente na 

concepção dos institutos federais, a consolidação da organização na esfera virtual 

adquire também um sentido extremamente valioso: o do exercício da comunicação 

plena, ou seja, daquela que mantenha o constante intercambio de mensagens, com 

emissores e receptores trocando regularmente de “lugares”, numa relação de fato 

horizontalizada. Essa é uma prática que pode ajudar, da perspectiva freiriana, a 

nivelar mais adequadamente, a relação professor-aluno, e, a nosso ver, a professor- 

administrativo, minimizando diferenças relacionais consolidadas culturalmente, em 

virtude de se conceber “lugares de fala” rigidamente hierarquizados. 

Para que isso aconteça satisfatoriamente, é necessário que a participação 

digital seja estimulada equitativamente para que todos os segmentos tenham 

oportunidade de apresentar o que pensam e quais anseios trazem. No caso das 

instituições públicas de ensino superior, a exemplo do IFCE e da UFC, ações bem 

planejadas, que levem à efetiva e igualitária participação, não só de professores, 

mas de alunos, administrativos e sociedade civil certamente contribuiriam para o 

fortalecimento da unidade institucional, em nível interno, e para uma prática política 

mais democrática, em nível externo, assegurando assim um exemplo vivo de 

cidadania para todos os jovens que passam por essas instituições formadoras. 

Dito isso, um dos principais desafios para os gestores, especialmente 

aqueles que tratam da comunicação institucional, é encontrar o equilíbrio entre o 

exercício da transparência e o “controle” do que podemos chamar de 

hiperinformação. Neste novo cenário, onde disparar uma notícia nas redes sociais 

ou no mailing interno e publicar uma nota no site ficou “tão fácil”, corre-se o risco de 

sobrecarregar os receptores instigando o consumo superficial ou até mesmo a 

rejeição da informação. Acreditamos que os receptores precisam de tempo para 

consumir/digerir a informação e atuarem como emissores e, assim, fecharmos o 

complexo ciclo da comunicação. De outra forma, os gestores de comunicação 

poderão estar promovendo a incomunicação. O tratamento equilibrado na 

comunicação digital é essencial não só na perspectiva do público externo, a quem 

nos referimos majoritariamente ao longo dessa explanação, mas, evidentemente, 

também ao(s) público(s) interno(s) de cada organização. 
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Além da sensibilidade para se “dosar” o uso das ferramentas disponíveis, 

percebemos que o monitoramento de sítios e portais institucionais possibilita uma 

oportunidade impar aos gestores, que desejem conhecer melhor os segmentos de 

colaboradores e “clientes”. A partir dos acessos, criticas e sugestões enviadas 

eletronicamente, comentários e postagens feitas nos sítios (ou mesmo nas redes 

sociais) é possível delinear, com boa margem de segurança, o perfil de cada grupo 

e, a partir dessas informações gerenciais, traçar não só a política de comunicação 

adequada a esses grupos, mas também diversos outros conjuntos de medidas em 

diversas áreas da gestão. 

Abrimos, aqui, um parágrafo para lembrar, como explicamos no início 

deste trabalho, que as instituições de educação profissional e tecnológica se 

encontram organizadas federativamente em rede. Por isso, não podemos esquecer 

a valiosa contribuição que já vem representando a troca de informações, 

experiências e estratégias exitosas entre todas as unidades, a partir do acesso ao 

portal (como um todo ou à áreas/links específicos) para a troca de conhecimento. A 

ampla variedade de informações e a instantaneidade desses processos certamente 

aceleram vertiginosamente esse compartilhar de conhecimentos, que se expande 

por organizações em todo o mundo. 

Reportando-nos novamente, de modo geral, às organizações públicas, 

ressaltamos que os portais podem ser um excelente veiculo de preservação da 

memória institucional e projeção historiográfica. Por meio da divulgação de 

produções acadêmicas, fotos, vídeos se favorece a compreensão das novas 

gerações sobre o sentido histórico daquela organização e as passadas sentem o 

seu trabalho valorizado e multiplicado, o que fortalece os elos entre colaboradores 

das mais diversas épocas da vida institucional. No entanto, cabe aqui um aparte 

para alertar quão frágil têm se mostrado os meios digitais como veículos de 

armazenamento de dados de longo prazo. Por isso, mesmo que se desenvolva um 

projeto de memória digital, é fundamental que a proposta inclua também outros 

mecanismos de organização e de acesso ao acervo, que precisa – para ser 

efetivamente transformado em bem cultural – ser difundido no seio da sociedade. 

Concluímos este capítulo repetindo o que já dissemos em parágrafos 

anteriores. O surgimento das mídias digitais não pode ser justificativa para 

abandonarmos formas tradicionais e consagradas de comunicação. O corpo a corpo, 

o olho no olho felizmente ainda se faz necessário. São mais impactantes, na maioria 
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das vezes, do que o mais tecnicamente perfeito convite eletrônico enviado para um 

email institucional superlotado. Além disso, não podemos nos satisfazer em atingir 

um único segmento de público em detrimento de outros, que por inúmeras razões, 

não interagem com o mundo digital. 

Essas questões colocam, no horizonte do gestor de comunicação, 

desafios e compromissos, que significam, na prática, mais trabalho e exigem 

melhores condições para executar seu dia a dia profissional. O mesmo se pode dizer 

para os gestores de modo geral, que devem estar preparados para alavancar 

mudanças culturais, adotando eles mesmos uma nova postura frente aos 

públicos/clientes, agora, cidadãos com direito à informação. 

Nesse novo momento, é preciso saber receber críticas, sugestões e 

interpelações com uma visão positiva desse “interferir” na vida institucional. Os 

gestores públicos necessitam se reconhecer mediadores de um diálogo entre donos 

da “empresa” (sociedade) e prestadores dos serviços (servidores e Estado). Não há 

mais espaço para negar, manipular ou sonegar informações, respeitando-se, claro, 

as peculiaridades de algumas áreas de atuação, onde o sigilo sobre documentos é 

condição fundamental amparada pela legislação. 

É preciso que todos estejam cientes de que a mesma amplitude e 

instantaneidade, que nos trazem tantas facilidades, pode se transformar em um 

“oponente”, quando da existência de equívocos, más interpretações e erros, do 

ponto de vista do receptor.  Afinal, estamos lidando com uma rede de pessoas e não 

como uma rede de computadores. A visibilidade das pessoas, dos fenômenos 

sociais e das instituições aumenta vertiginosamente com a existência de sites, 

portais, blogs e perfis em redes sociais. No entanto, qualquer postura questionável 

pode ganhar dimensão e repercussão imprevisível obrigando aos gestores a 

acelerar ações ou barrar mudanças previstas, por exemplo. 

Finalizando as nossas reflexões, gostaríamos de mencionar aspectos da 

teoria do Estado Transparente ou ciberdemocrático mundial, como dizem Lemos e 

Lévy (2010). Para esses autores, o Estado do futuro será universal: 

 
Os grandes acordos de livre-troca do fim do século XX e começo do século 
XXI têm não somente uma finalidade econômica imediata, mas efeitos 
políticos a médio e longo prazos que vão no sentido de uma harmonização 
das legislações nacionais e de uma moderação da soberania dos Estados-
nação. Com a padronização que ela implica, a revolução do governo 
eletrônico (serviços on line, abertura, transparência) do começo do século 
XXI abre, igualmente, a via a uma interconexão dos Estados que se 



60 

aprofundará nos anos vindouros. O processo começará aparentemente 
pelas zonas que já são mais conectadas – a Europa, a América e os países 
avançados da zona Ásia-Pacífico –, depois se estenderá progressivamente 
para o resto do mundo. A convergência de doutrinas e de práticas do 
governo eletrônico, como a transparência e a eficácia aguda das 
administrações (que utilizam na sua maioria ferramentas técnicas 
compatíveis), prepara lentamente a instauração de um verdadeiro Estado 
planetário. (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 180). 
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6 ESTUDO DE CASO: A COMUNICAÇÃO NO IFCE 

  

Neste momento, nos debruçamos sobre o desafio de conhecer aspectos 

da comunicação de órgãos governamentais federais, que não estão no centro do 

poder.  Elegemos para representar este segmento – geralmente permeado por 

peculiaridades e entraves crônicos – o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará, uma nova instituição, que ainda sedimenta a sua implantação 

e que não se preparou, do ponto de vista comunicacional, para tal momento.  

 

6.1 Metodologia e etapas da pesquisa empírica 

  

Considerando que o objetivo desta pesquisa foi investigar a concepção 

atual e futura da comunicação institucional e identificar visões similares e 

divergentes entre os gestores administrativos e gestores profissionais de 

comunicação definimos como universo o segmento de gestores do IFCE em 2012. A 

nossa amostra reuniu 15 gestores administradores – sendo 11 deles representantes 

da alta administração (reitoria), entre reitor, pró-reitores, chefe de gabinete, 

assessores e diretores sistêmicos, além de 4 dirigentes de campi tradicionais e 

avançados – e 8 gestores profissionais de comunicação – sendo dois da reitoria e  6 

jornalistas de campi tradicionais. Todos foram entrevistados por nós, pessoalmente, 

reunindo cerca de 30 horas de conversa entre os meses de março e maio de 2012. 

As entrevistas tiveram como fio condutor dois questionários 

semiestruturados, ambos com perguntas abertas e fechadas, adaptadas do Mapa da 

Comunicação Brasileira 2011. Com uma média de 25 questões, os roteiros dos dois 

questionários versaram sobre tópicos temáticos acerca da percepção e dos desafios 

da comunicação; do alinhamento, da prática e da demanda comunicacional; das 

perspectivas e do planejamento da comunicação. Ambos foram iniciados com o 

perfil do entrevistado. 

Complementando a pesquisa empírica, especialmente no que diz respeito 

à comunicação atual, analisamos também a área noticiosa do principal veículo de 

comunicação institucional do IFCE, o portal. Neste meio eletrônico, o Instituto 

Federal do Ceará apresentava suas notícias na página principal, em número de seis 

sempre acompanhadas de imagens. As notas eletrônicas eram produzidas e 

assinadas pelos jornalistas e comunicadores dos campi (convencionais e 
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avançados) e da reitoria. O gerenciamento dessa área estava sendo executado por 

profissionais da Coordenadoria de Comunicação Social, responsáveis por produzir o 

material relacionado à reitoria, além de receber, editar (em alguns momentos), 

postar (alterando posicionamento/hierarquia) e retirar notas (com datas vencidas ou 

com problemas) de todos os campi. 

Para esta etapa da investigação, foram analisadas 10 notícias do ano de 

2012 disponíveis no banco de notas do portal do setor e escolhidas aleatoriamente 

por sorteio. Destacamos, na apreciação, a forma de apresentação dessas notícias 

(número de linhas) e o conteúdo jornalístico das notas e das imagens, que 

acompanham o material, em contraponto às diretrizes do formulário de notícias do 

portal disponibilizado aos comunicadores pela Coordenadoria de Comunicação 

Social e Eventos, instrumento elaborado pelos jornalistas do setor com as seguintes 

intenções: orientar sobre a estrutura da notícia para o veículo digital; evitar edições 

que, porventura, alterassem o sentido da notícia e redundassem em erro ou 

necessidade de contato com o “produtor” da notícia; indicar padrões de áreas a 

serem preenchidas obrigatoriamente (como titulo e legenda de foto); resguardar a 

confiabilidade das informações e autorização para a divulgação do material. 

Com a análise das notícias, mais do que verificar se estas atenderam ou 

não às orientações da coordenadoria de Comunicação Social, por meio da 

observância das diretrizes do formulário, pretendemos “fotografar” a comunicação 

que se fazia no IFCE e cotejar as notícias com as falas dos gestores sobre a 

comunicação institucional presente. 

 

6.2 Perfil dos entrevistados  

 

Gestores administradores 

Da amostra de 15 gestores administradores pesquisados, 10 deles eram 

do sexo masculino e cinco, do sexo feminino, o que corresponde a 66,6% de 

homens e 33,3% de mulheres. Todos tinham formação de nível superior, sendo que 

quatro deles eram Doutores; quatro, Mestres e dois, Especialistas, perfazendo um 

total de 66,6% entrevistados com pós-graduação. Mais dois estavam cursando 

Mestrado e, o mesmo número, Doutorado. Dois pesquisados desta amostra não 

tinham pós-graduação. 
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A maior parte dos gestores administradores, 80%, são professores do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Apenas 20%, técnicos administrativos. Todos 

servidores públicos concursados, com idades entre 32 e 56 anos, sendo que 11 

deles, 73,3%, foram ex-alunos da Escola Técnica Federal ou Centro Federal de 

Educação Tecnológica, instituições que antecederam o IFCE. Portanto, vivenciaram 

a história institucional a partir de estruturas organizacionais mais dependentes do 

governo federal e onde a formação profissional tecnológica se limitou, por vários 

anos, ao Ensino Médio. Ingressaram no serviço público, na década de 80, 46,6% 

deles; 26,6%, na década de 90, e 20%, mais recentemente, a partir de 2000. Apenas 

um entrevistado, o equivalente a 6,6%, teve data de ingresso na década de 60. 

Sendo assim, mais da metade desses gestores iniciaram suas carreiras antes da 

democratização do país, da popularização da internet, do fortalecimento da 

Comunicação Pública e da concepção gerencial do serviço público. 

Grande parcela dos gestores administradores, 86,6%, teve atividade 

profissional anterior ou paralela à sua atuação como servidor público federal, mas 

apenas 26,6% executaram, ao longo dessas práticas profissionais, ações 

relacionadas à função de gestor. Ao serem indagados se, em algum momento, 

foram capacitados para a gestão, apenas cinco deles, o equivalente a 33,3%, 

responderam que sim, alguns considerando cursos em áreas afins, como por 

exemplo, Relacionamento Interpessoal. 10 dos administradores entrevistados, 

66,6%, afirmaram não ter recebido qualquer tipo de capacitação para exercer a 

função de gestor público. Assim sendo, não foram efetivamente preparados para os 

desafios da gestão na atualidade, dentre eles a questão da comunicação 

institucional. 

 

Gestores comunicadores 

Já do grupo amostral dos gestores comunicadores, do total de oito 

entrevistados, quatro são homens e quatro mulheres, equivalendo, então, 50% de 

cada sexo. Todos também tinham nível superior. Eram bacharéis em Comunicação 

Social, com habilitação em Jornalismo. Três deles, ou 37,5%, não tinham pós-

graduação e apenas um, 12,5%, encontrava-se num curso de especialização em 

Assessoria de Comunicação no período da pesquisa. Quatro deles, 50%, eram 

especialistas em Comunicação e/ou Jornalismo; um, em Gestão do Ensino Superior 

e outro, em Gestão Estratégica em Marketing, perfazendo o total de 75% 
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profissionais comunicadores com título de especialização. Apenas um entrevistado 

tinha título de Mestre em Desenvolvimento Regional. 

100% deles tiveram atuação profissional anterior, em áreas da 

comunicação pública ou privada, a maioria de pequena duração, tendo em vista que 

são jovens jornalistas. A faixa de idade do grupo amostral dos comunicadores fica 

entre 25 e 39 anos, com ingresso na instituição entre os anos de 2009 e 2012. 

Apenas um é ex-aluno do CEFETCE, mas acabou não concluindo o curso. 

Nasceram no “Brasil democratizado”, iniciaram suas trajetórias profissionais já com a 

revolução digital e o surgimento das mídias sociais em curso e com o apelo por mais 

moralidade e transparência nos órgãos públicos. 

Denominamos todos eles “gestores” por considerarmos que, apesar de a 

maioria não ocupar oficialmente cargos de chefia, assumem o papel de gerentes de 

suas próprias atividades e/ou de outros servidores e alunos bolsistas, que colaboram 

(direta ou indiretamente) com o desenvolvimento das atividades do(s) setor (es) de 

Comunicação Social (e Eventos) de suas unidades. Dos oito entrevistados deste 

grupo, apenas dois profissionais ocupavam efetivamente cargos: um, de 

coordenador da área e o segundo, de chefe de gabinete (desempenhando as 

atividades inerentes ao cargo em concomitância com a função de jornalista do 

campus). 

A seguir, apresentaremos as principais ideias e percepções dos gestores, 

sintetizadas após a análise das respostas dos entrevistados, que tiveram mantido o 

sigilo da identidade, conforme compromisso assumido com todos os nossos 

colaboradores. 

 

6.3 A comunicação do IFCE hoje 

  

Na primeira etapa da conversa, buscamos verificar, por meio de questões 

abertas, a percepção atual dos gestores sobre a comunicação institucional. 

Iniciamos indagando qual palavra ou expressão melhor definiria a comunicação do 

órgão.  Importante ressaltar que, de modo geral, os entrevistados tiveram dificuldade 

nesta síntese, indicando perceber a complexidade do novo cenário das 

comunicações e da tarefa de se fazer uma comunicação institucional “eficiente”, 

tendo em vista, entre vários aspectos, a descentralização geográfica e a carência de 

recursos tecnológicos e de pessoal compatíveis com a nova estrutura do IFCE. 
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As análises das respostas do grupo de gestores administradores 

mostraram que a comunicação institucional é percebida do ponto de vista negativo. 

Foram atribuídos adjetivos como “ineficaz”, “engessada”, “truncada”, “confusa” e 

“deficitária” ou expressões explicitando as ausências percebidas, como necessidade 

de melhoria, de avançar, de integração e de estar em rede. Apenas três 

entrevistados citaram palavras como “fundamental”, “família” e “sintonia”. Um deles 

não conseguiu responder à questão. Não houve coincidência de vernáculos 

utilizados, mas o sentimento destes gestores manteve certa unidade no sentido de 

ansiar por uma comunicação mais eficaz para a instituição, utilizando a qualidade no 

sentido de levar ao(s) público(s) as decisões e feitos da gestão. 

Já os gestores comunicadores tiveram uma percepção mais positiva da 

comunicação institucional, provavelmente por serem eles executores das atividades 

e ações e/ou por estarem, no momento da entrevista, a par das ações e estratégias, 

que estavam sendo encaminhadas pela coordenadoria para formatar a política de 

comunicação da instituição. Apenas dois, dos oito entrevistados, atribuíram 

efetivamente qualidades negativas: “deficitária” e “falha”.  Um terceiro mencionou a 

palavra “divulgação” complementando com “apenas”, indicando uma crítica relativa 

ao setor que, na opinião dele, ainda se restringe à função de divulgar. Os demais se 

utilizaram de palavras neutras como responsabilidade, polivalência, promoção, 

estratégia e divulgação. Desse bloco, um dos pesquisados atribuiu a palavra 

“responsabilidade”, para a comunicação externa, e “polivalência”, para comunicação 

interna, sentidos bastante distintos para sintetizar a sua representação, a partir de 

dois pontos de vista principais. As expressões “no rumo certo” e “em organização” 

também foram atribuídas positivamente destacando o esforço que tem sido feito 

pelos jornalistas para estruturar e organizar a área. 

De modo geral, todos os gestores administradores percebem a 

comunicação como ferramenta estratégica, mas defendem a necessidade de 

atuação no âmbito operacional por parte dos setores. Hoje, segundo estes 

entrevistados, a atuação é basicamente operacional por falta de estrutura adequada, 

de profissionais em número insuficiente para a nova dimensão do IFCE ou até 

mesmo pela comunidade interna não ter percebido de fato a importância da área 

num patamar mais abrangente. A mobilização dos jornalistas e o trabalho para se 

estabelecer uma política de comunicação são mencionados como exemplos no 

caminhar em direção a um posicionamento mais estratégico do setor, considerando 
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aqui a Coordenadoria de Comunicação Social da reitoria, que “precisa emanar 

determinações sistêmicas, contribuir com todos os campi”. 

Dos oito jornalistas ouvidos, seis deles confirmaram que a comunicação é 

vista pelos gestores administradores como operacional, mas vários indicaram que 

esta situação começa a ser mudada. Apenas um entrevistado considerou que a área 

já é percebida das duas formas, compreendida de modo transversal à instituição, 

mas “limitada pelo dia a dia e falta de tempo para a execução de todas as tarefas”. 

Um dos comunicadores atribuiu a responsabilidade de uma comunicação estratégica 

não só ao gestor administrador, mas “a todos, inclusive professores e jornalistas”, 

que precisam reconhecer, na prática, a comunicação como ferramenta “eficaz e 

estratégica”. 

De outro ponto de vista, um entrevistado acrescentou que a gestão vê a 

comunicação de modo estratégico, mas não assume esse olhar no dia a dia, 

deixando, por exemplo, de consultar o(s) setor (es) em momentos importantes ou de 

investir em contratações de profissionais necessários ao pleno funcionamento do 

setor. Na ocasião, foi destacado que “hoje, na instituição, há uma cultura da 

comunicação interna e não da necessidade de difusão das ações para a sociedade”. 

Outro pesquisado relatou a recorrente dificuldade em obter informações 

institucionais junto aos gestores e que, muitas vezes, os profissionais de 

comunicação sabem das notícias do IFCE pela própria mídia (informada direta e 

privilegiadamente por alguns gestores da alta administração). 

Como já mencionamos, os administradores reconhecem a importância 

estratégica da área para a instituição. No entanto, 40% deles afirmaram que o setor 

não é de fato ouvido no momento de tomada de decisões, em contraponto a 20% 

que responderam que a comunicação é sim ouvida/consultada, em referência ao 

modus operandi de seu campus ou de sua pró-reitoria. Também 20% deles 

consideraram que o setor é ouvido ainda de modo tímido e os demais não 

responderam à questão. 

Os comunicadores disseram que, do ponto de vista de prática institucional 

estabelecida, as escutas aos profissionais da área/setor são raras e feitas de modo 

pontual, especialmente em momentos de crise. Um dos jornalistas entrevistado 

criticou a ausência de assento para representantes da comunicação em fóruns de 

discussões e decisões como o Colégio de Dirigentes (órgão consultivo dos diretores 

de campi) e também em documentos norteadores, como o Plano de 
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Desenvolvimento Institucional (do IFCE e dos campi) e Plano Anual de Ação (do 

IFCE e dos campi), aspecto ratificado por 46.6% dos administradores em relação ao 

PDI. É relevante destacar que 40% dos gestores administradores demonstraram não 

lembrar com clareza do PDI e, por isso, não responderam se a comunicação estava 

presente no documento institucional. Apenas um gestor afirmou que a área é 

contemplada no instrumento de planejamento, mas referindo-se ao PDI de seu 

campus. Um entrevistado lembrou ainda que, apesar de não estarem contemplados 

em termos de planejamento, problemas comunicacionais são sempre apontados, 

tanto nos planos locais (PAA), como no geral (PDI). 

Em pergunta estimulada, os gestores administradores indicaram as 

funções da Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos do IFCE, a partir dos 

seguintes itens apresentados: Assessoria de imprensa e relações com a mídia, 

comunicação interna, redes sociais, portal/site institucional, gerenciamento de crises, 

propaganda/publicidade, eventos e outros. De modo geral, o grupo amostral 

demonstrou reconhecer as funções mencionadas. Alguns diretores gerais, em suas 

respostas, referiram-se ao setor de comunicação do campus de origem e não à 

coordenadoria da área. Parte deles, 33.3%, teve dificuldades em avaliar se o setor 

de fato se dedicava às redes sociais, ao gerenciamento de crises e aos eventos 

institucionais. 

Um deles afirmou que não era importante para a comunicação 

institucional oficial utilizar as redes sociais. 20% dos gestores defenderam que a 

Comunicação Social não tem papel de gerenciar de fato crises institucionais, o que 

caberia somente aos gestores (administradores), indicando que os representantes 

da administração não reconheciam no grupo de comunicadores jornalistas o papel 

de gerente institucional. Apenas um deles defendeu a importância dos 

comunicadores nas ações de gerenciamento de crise. A questão da atuação do(s) 

setor(es) em relação aos eventos institucionais também foi polêmica no grupo de 

administradores. Não houve uma posição mais clara acerca do papel e dos limites 

da comunicação em relação aos eventos, que poderia, segundo ele, atuar apenas 

como apoio no planejamento e/ou na organização, ou ainda realizar somente 

coberturas jornalísticas e/ou produzir materiais gráficos a serem utilizados. Um 

entrevistado considerou ainda que não coubesse mesmo ao setor atuar em eventos. 

Em relação a este aspecto, um dos gestores afirmou só conhecer as funções da 

Comunicação de seu campus e não ter ideia da atuação do setor do IFCE. 
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A partir dos mesmos tópicos, ao grupo de gestores comunicadores foi 

proposto indicar as atuais atividades prioritárias em suas rotinas. De forma geral, a 

produção de notas para a primeira página do portal institucional – a ser analisada 

em detalhes mais a frente – ou para a página de seu próprio campus foi considerada 

como prioridade por seis dos oito jornalistas entrevistados. Os outros dois elegeram 

a comunicação interna como principal tarefa de seu dia de trabalho, sendo que um 

dos entrevistados informou que utiliza a página do campus como veiculo de 

comunicação com os alunos, ou seja, como instrumento de comunicação interna. 

A Assessoria de Imprensa e Relações com a Mídia foi classificada como 

terceira atividade em nível de prioridade. Um dos jornalistas não fez referência às 

ações de AI, mas mencionou, espontaneamente, que, na terceira colocação, está a 

produção gráfica, ou, em outros termos, as atividades de acompanhamento da 

impressão de materiais institucionais em empresas gráficas terceirizadas. Outros 

dois entrevistados afirmaram que a área de Eventos estava como terceira ou quarta 

prioridade, enquanto cinco deles não mencionaram este segmento ou afirmaram não 

reconhecê-lo como de responsabilidade da comunicação institucional. 

A atuação em redes sociais e o gerenciamento de crises não estiveram 

nos três primeiros lugares, quando os jornalistas responderam sobre suas atividades 

prioritárias atuais, mas foram assumidas como funções setoriais, assim como a 

Publicidade e Propaganda (do ponto de vista de Comunicação Interna). Apenas um 

dos entrevistados afirmou nunca ter sido acionado em momentos de crises e nem 

cogitou atuar nesse segmento. 

Para os gestores administradores – indagados ainda a partir de questão 

fechada- as atividades com resultados que mais valorizavam a instituição perante o 

público externo eram por ordem: assessoria de imprensa e relações com a mídia, 

produção de notícias para o portal e divulgação nas redes sociais. A realização de 

eventos e ações em propaganda e publicidade também foi lembrada. Já em relação 

ao público interno, estes entrevistados acreditavam que as ações comunicativas 

mais valorizadas eram: produção de notícias para o portal, assessoria de imprensa e 

relações com a mídia e divulgações nas redes sociais empatadas com ações de 

comunicação interna (como notas e notícias postadas no sistema acadêmico e/ou 

enviadas por meio das listas de endereços eletrônicos institucionais). De forma 

espontânea, um dos administradores mencionou como veículos/impressos 
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importantes para a instituição: um jornal do órgão (impresso e/ou eletrônico), um 

portfólio de cursos e atividades e folders impressos. 

Dos 15 administradores entrevistados, 11 deles, afirmaram que 

demandam ao setor – seja diretamente aos profissionais de comunicação 

responsáveis e/ou à chefia de gabinete do reitor ou do próprio campus (dependendo 

da situação) – divulgação de notícias relacionadas à instituição ou à gestão. Eram, 

segundo eles, assuntos recorrentes: os novos cursos, eventos, inscrições e 

lançamentos de editais. Legislação e normas, tecnologia da informação e sistemas 

de informática foram outros temas lembrados como conteúdos de notas jornalísticas 

solicitadas. Em resposta estimulada, foram oferecidos aos entrevistados os 

seguintes itens: Divulgação de notas/notícias sobre a instituição, de fotos sobre a 

instituição, de notas/notícias sobre a gestão, de fotos de integrantes da gestão, de 

legislação e normas federais, de legislação e normas internas, de direitos e deveres 

dos servidores/alunos, ou outros tópicos a especificar. 

Não houve, por parte dos gestores administradores, qualquer menção – 

direta ou indireta – sobre a questão da personalização das notícias, fato que se 

mostrou preocupante para os jornalistas, como veremos mais adiante. Sobre 

demanda por fotos, apenas um entrevistado mencionou, de modo explícito, a opção 

fotos de integrantes da gestão, destacando solicitar ao jornalista do campus o 

registro fotográfico de assinatura de convênios, visitas das comitivas do MEC e 

reuniões com “pessoas de fora”. Um dos entrevistados disse espontaneamente que 

não considera o registro fotográfico essencial, mas que o demanda por saber que a 

imagem faz parte da práxis jornalística. 

Em mais uma pergunta fechada, estimulamos o grupo de administradores 

a apontarem o(s) público(s) aos quais desejavam fazer chegar as informações 

demandadas. As opções apresentadas foram: público interno (professores/ 

administrativos/alunos), público externo (sociedade em geral/ empresários/políticos/ 

ex-alunos/servidores), servidores aposentados, gestores nacionais (secretários/ 

ministros/presidência da república), a todos os mencionados ou outros (a 

especificar).  Respondendo à questão, 12 gestores administradores afirmaram ter 

interesse em fazer as divulgações de notícias da sua área de atuação para os 

públicos interno e externo. Alguns deles mencionaram deixar a cargo do setor de 

Comunicação Social a avaliação sobre as quais públicos direcionar a noticia e, 

ainda, indicaram ter noção da existência de estratégias diferentes para atingir 
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públicos segmentados/diversificados. A importância do público interno (servidores e 

alunos) estar informado em primeira mão sobre as notícias institucionais a serem 

divulgadas na grande imprensa também foi percebida por alguns entrevistados. 

A maioria deles, exatamente oito, destacou a importância do portal 

institucional e reconheceram que solicitam divulgações difundidas naquele meio 

eletrônico. Um deles demonstrou reconhecer que o portal é um veículo de 

divulgação para o público externo, mas que “faz o papel de comunicar ao público 

interno de modo satisfatório” e outro destacou a necessidade de uma intranet 

especialmente para “informações mais sigilosas”. A lista de emails ou o mailing list 

também foi lembrado como importante canal de comunicação com o público interno. 

Percebeu-se que os gestores de campi avançados achavam difícil fazer as suas 

divulgações no portal institucional e, algumas vezes, se restringiam a solicitar 

noticiar, até mesmo por desconhecer os procedimentos a adotar para solicitar 

divulgação ou mesmo não reconhecer, dentro de suas unidades, fatos de destaque 

para o grande público. 

 

6.3.1 Comunicação institucional e comunicação pública 

  

Nesta etapa da entrevista, os pesquisados foram indagados, em questão 

aberta, sobre a relação da comunicação institucional com a Comunicação Pública, 

utilizada aqui para caracterizar as discussões públicas de grandes temas de 

importância nacional, muitas vezes conduzidas pelos meios de comunicação de 

massa. 

De modo geral, os gestores administradores acreditavam que o IFCE 

deveria estar sintonizado com a Comunicação Pública e que essa relação precisava 

ser ampliada. Um dos pesquisados avaliou que a Instituição, “por muito tempo, se 

fechou dentro dos seus próprios muros”. Segundo ele, no período de Escola 

Técnica, a instituição era conhecida e já se estabelecia com esse nome, mas, “com 

a evolução da sociedade, foi necessário fazer inserção no mundo lá fora”. Na 

atualidade, como o IFCE passou a ser também uma instituição de ensino superior, 

foi incluso, na opinião de outro entrevistado, na missão institucional, debater e opinar 

sem nuances políticas sobre os mais diversos temas. “O ensino superior é a 

instância de debates da sociedade. Todas as grandes temáticas – como meio 

ambiente, política, avanço tecnológico, direitos humanos – são próprias de 
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discussão de uma instituição de ensino superior, que deve se posicionar, emitir 

opinião sem posicionamento político, porque são em instituições como as nossas 

que a sociedade tem uma referência”, destacou. 

O envolvimento institucional nos debates de interesse público, como 

entrelaçamento decorrente da própria dinâmica da sociedade, interfere no papel dos 

profissionais de comunicação, que não têm como, afirmou um dos gestores 

administradores, intervir no processo: “Aquelas ocorrências relevantes, que afetam a 

comunidade, em geral, aparecem dentro da escola de uma forma ou de outra. E aí 

então, o comunicador não tem como criar essa comunicação se ela não existe, se 

ela não perpassa a instituição naquele momento. O comunicador acaba surgindo 

como elemento de mediação” defendeu o pesquisado. 

Outros já entenderam que deve haver por parte da instituição uma 

postura pró-ativa em relação à imersão nos debates e na Comunicação Pública. “O 

Instituto não deve perder esses espaços”, especialmente nos momentos em que a 

presença institucional pode contribuir para difundir a nova institucionalidade, 

conforme colocou um dos entrevistados. A questão de ouvir e integrar a comunidade 

em debates relacionados ao próprio desenvolvimento do IFCE também foi lembrada 

destacando-se a importância do momento de consulta às populações do interior do 

Estado sobre a oferta de novos cursos nos campi. Neste sentido, o papel da 

comunicação institucional foi defendida como elo com a sociedade. “Nós temos que 

ter uma troca de conhecimento a ser levada para a sociedade e trazer alguma coisa 

da sociedade para a instituição. A comunicação ajuda nesse processo de ir e vir”. 

Os gestores comunicadores concordaram que o IFCE deveria participar 

cada vez mais da Comunicação Pública. “Nós temos um celeiro enorme de 

professores qualificados e precisamos fomentar este pessoal a se posicionar, mas 

uma posição institucional, da gestão mesmo”, explicou um dos jornalistas, 

ressaltando a necessidade de aprofundamento das discussões internas para que “a 

instituição saiba o que quer”. Na visão deste entrevistado, o comunicador ou 

jornalista é um facilitador do processo de posicionamento da organização frente aos 

temas de discussão ampla. “Isso vai fazendo com que a gente (IFCE) apareça e seja 

respeitado”, defendeu. 

Como já dissemos, o sentimento geral era de que essa inserção nos 

debates públicos precisava ser fortalecida e um deles utilizou o exemplo de 

crescimento da área de comunicação da Universidade Federal do Ceará para indicar 
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uma das estratégias para que isso aconteça: “Nos últimos 10 anos, a UFC interfere 

mais (na Comunicação Pública). A comunicação (institucional) deles teve um avanço 

muito grande e, por isso, acho que eles interferem muito”, analisou o entrevistado. 

Outro comunicador disse que, para se consolidar o posicionamento institucional, a 

comunicação do IFCE precisava contribuir mais efetivamente com o 

amadurecimento interno do órgão também no que se referia aos processos de 

comunicação de servidores e alunos. 

Um dos jornalistas lembrou que a instituição educacional, por formar 

profissionais e cidadãos, já contribuía naturalmente com o debate público. O que a 

área da comunicação poderia fazer, na opinião dele, era favorecer os debates 

públicos “à medida que deixa mais próximo da imprensa as fontes disponíveis para 

abordar os assuntos que a gente (profissionais de comunicação institucional) 

reverbera na sociedade as ações importantes do Instituto”. E ressaltou que a 

sociedade também precisava se apropriar do que é discutido na Educação. 

Os jornalistas consultados, em geral, defenderam a área da comunicação 

não só como mediadora, mas também como promotora de debates. Um deles 

ressaltou, inclusive, a importância do envolvimento com a Comunicação Pública 

para a conquista de novos alunos. “Tem que estar participando e promovendo, se 

integrando com o futuro aluno. Atender ao aluno de hoje e o de amanhã também”. 

Para dar um exemplo prático, acrescentou ele, vamos à escola promover um novo 

debate – sobre profissões do futuro ou ciência e pesquisa - e dizemos os cursos que 

temos, sugere. 

 

6.3.2 O portal do IFCE 

  

Concluindo a etapa empírica de nossa análise sobre a comunicação de 

hoje do Instituto Federal do Ceará, consideramos interessante, como já 

mencionamos, determos o foco de estudo sobre o veículo de comunicação 

institucional mais citado pelos gestores entrevistados: o portal do IFCE. 

Importante ressaltar que a recente descentralização geográfica da 

instituição fortaleceu ainda mais a tendência de adesão aos meios digitais. Por isso, 

o portal ou site (como também é “chamado” o veículo eletrônico) do Instituto Federal 

do Ceará pode ser considerado o mais representativo meio de comunicação 

institucional. É o meio oficial do órgão “falar” tanto com o público externo, quanto 
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interno, tendo em vista, inclusive, a inexistência de outros produtos de comunicação 

institucionais regulares. Conforme constatamos nos depoimentos dos entrevistados, 

apenas dois campi conseguiram implantar uma intranet, mas, de acordo com um dos 

jornalistas responsável pela atualização deste meio em seu campus, o público 

interno tende mesmo a “valorizar” mais as notícias veiculadas no portal. 

Para mantê-lo, concentram-se esforços de todos profissionais de 

jornalismo da instituição e também de outros participantes fundamentais, como os 

técnicos em tecnologia da informação, responsáveis pela estrutura necessária para 

que o veiculo permaneça “no ar”; servidores comunicadores (não jornalistas), que 

encaminham “pautas” onde não há jornalistas profissionais; técnicos multimídia, que 

produzem e tratam as imagens, sem falar, é claro, das próprias fontes de notícias. 

Consideramos importante informar também ao leitor que, no período de 

realização desta pesquisa, a reitoria do IFCE mantinha a página principal do portal 

com área reservada ao espaço de notícias sobre a instituição. Em paralelo e de 

forma independente, vários campi também tinham suas páginas ou sites. No 

segundo semestre de 2012, foi aprovado e liberado aos campi convencionais da 

instituição o modelo oficial de página eletrônica própria desenvolvida numa ação 

articulada entre Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos e Diretoria da 

Tecnologia da Informação. Aliás, esta era uma das principais solicitações de 

gestores administradores e comunicadores à Coordenadoria de Comunicação Social 

e Eventos do IFCE, setor, que como vimos, até o momento não tem oficialmente 

como função deliberar diretrizes institucionais aos campi e nem atuar de forma 

sistêmica, apesar de já o fazer na prática. 

 

6.3.2.1 Comentários dos gestores 

  

Uma idéia da valorização do portal, do ponto de vista dos gestores 

administradores, pode ser mensurada ao conferirmos o seguinte depoimento: 

“Eu aposto muito no site. Acho que é uma ferramenta poderosíssima. 

Quando nós conseguirmos ter uma intranet, este site vai conseguir ter um upgrade 

fantástico... Para a comunidade externa, eu o vejo como uma porta de entrada. As 

pessoas usam e confiam muito nas informações oficiais dele. Hoje a Justiça já vê as 

páginas (eletrônicas) publicadas como informação verídica, podendo ser usadas 

como documentos legais. O site é uma ferramenta que nós deveríamos trabalhar 
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muito melhor e ter uma equipe mais dedicada a ele para poder mantê-lo sempre 

100% ou perto disso”. 

Apesar de grande parte dos gestores estarem convencidos da 

importância deste meio digital, ainda é possível identificar deficiência de conteúdo 

nas páginas internas. Este “vácuo” foi confirmado em algumas entrevistas com 

administradores que, mesmo se “relacionando” constantemente com o público 

externo, admitiram não aproveitar todo o potencial do veículo eletrônico por não 

terem organizado as informações necessárias sobre sua área gerencial. Outro 

aspecto levantado foi que não havia uma prática estabelecida de se priorizar novas 

informações sobre a instituição para o público interno, como ocorria em outras 

instituições com políticas de comunicação estabelecidas. O site, disse o 

administrador entrevistado, acaba englobando o público interno e externo, porque “a 

parte de notícias da abertura, mesmo que seja feita para o público externo, no que 

público interno não está sabendo é para ele (também)”. Seria diferente, opinou se 

tivesse a intranet. “Poderíamos tratar a comunicação para estes dois públicos em 

locais diferentes”. 

Mais um problema confirmado junto aos gestores administradores foi que 

ainda não estavam muito claros aos usuários internos do portal (gestores, 

professores e técnicos administrativos) quais os limites de atuação da Comunicação 

e da Tecnologia da Informação em relação ao meio eletrônico, setores que atuam 

conjuntamente para que o veículo esteja adequadamente na web. Além da falta de 

protocolos para esclarecer aos usuários quem faz o que, o fato de alguns institutos 

federais abrigarem integralmente suas páginas digitais nos setores de TI – o que 

não aconteceu no IFCE – contribui para a confusão. No Instituto Federal do Ceará, 

como apuramos, os profissionais de tecnologia da informação defenderam que “a TI 

é simplesmente a ferramenta técnica do site, que deve ser cada dia mais 

incorporado pela Comunicação, porque ali está apresentando a instituição”. 

 

6.3.2.2 Gestão da área noticiosa  

  

De acordo com o jornalista da equipe da Coordenadoria de Comunicação 

Social e Eventos do IFCE, gestor da área de notícias do portal, no ano de 2012, 

conseguiu-se “colocar” as notícias no veiculo eletrônico com mais assiduidade. Para 
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o profissional entrevistado, na comunicação digital, “é mais importante jogar 

informações, mesmo tendo pouco conteúdo, do que noticiar atrasado”. 

Até serem “postadas” no portal do IFCE, as informações/notícias 

percorrem, de modo ideal, o seguinte fluxo: as fontes dos campi mandam as 

informações para a comunicação da respectiva unidade, onde o jornalista elabora a 

notícia e preenche o formulário (ver anexo) a ser enviado digitalmente para a 

coordenadoria. Ali o material tem seu conteúdo avaliado, assim como são conferidas 

algumas informações adicionais solicitadas, como, por exemplo, o número médio de 

linhas do texto recomendado como padrão e o nome de quem autorizou a 

publicação daquela notícia. Em seguida às conferências, segundo o gestor de 

comunicação, é feita a triagem para definir , segundo “o peso da informação”, se ela 

(a notícia) vai para a área de Destaque (local de maior visibilidade no meio 

eletrônico, onde as imagens chamam a atenção do navegador) ou para Outras 

Notícias (local com menor “valor hierárquico”, onde não eram utilizadas fotos, 

ficando apenas texto). 

Quando se trata de uma nota muito pessoal, disse o comunicador, vai 

para Outras Notícias. Para evitar abordagens indevidas, o jornalista acrescentou que 

faz ponderações ao comunicador que enviou o texto. É comum, confirmou, pedir ao 

jornalista para melhorar texto ou „puxar‟ o lide (primeiro parágrafo da notícia) a partir 

de outra informação. Aliás, a questão da pessoalidade na comunicação é uma tônica 

constante, segundo os jornalistas entrevistados: “As demandas, em geral, ainda 

trazem uma marca muito personalista, sem se reconhecer que, para o estudante que 

quer entrar no IFCE não interessa quem promoveu aquela ação e sim que a 

instituição como um todo é promotora de determinado projeto” analisou outro 

profissional de comunicação. 

Voltando ao fluxo das informações/notícias do portal, onde não há 

jornalistas para a produção de notícias, o formulário é preenchido pelo comunicador 

(servidor que faz o elo com a Coordenadoria de Comunicação Social, indicado pelo 

diretor geral do campus) ou, em algumas situações atípicas, as informações são 

enviadas à coordenadoria e um dos jornalistas do setor redige a nota. As demandas 

dos representantes da alta administração, especialmente reitor e pró-reitores, em 

geral, são passadas verbalmente pelos demandantes diretos ou pela chefia de 

gabinete ao coordenador de comunicação ou diretamente a um dos jornalistas do 

setor para que se redija a notícia. 
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Nos meios digitais, as imagens ganharam muito mais força e são 

elementos extremamente atrativos para os navegadores. Também por esta razão, 

existe uma preocupação especial com a divulgação de fotos no espaço institucional. 

Apesar de não admitirem nas entrevistas, a maior parte dos gestores 

administradores solicita e cobra a divulgação de imagens no portal. Este aspecto foi 

confirmado pelo gestor da área de notícias do portal do IFCE.  As fotos também são 

avaliadas “com muito critério, porque chegam muitas notas bem pessoais, com 

imagens posadas. Acabam sendo mais fotos de registro do que de informação 

noticiada”, revelou. 

O tempo de exposição da notícia variava de acordo com o teor e com a 

quantidade de notas a ser divulgadas no período. As postagens estavam, segundo o 

jornalista da coordenadoria de comunicação, sendo feitas até duas vezes ao dia, a 

depender do volume de informações a ser atendido. Para facilitar a divulgação de 

determinados fatos e ações e/ou atender aos demandantes, algumas notícias 

podiam ser postadas, inicialmente, na secção Destaque e, depois, remanejadas para 

Outras Notícias. A etapa final do processo, disse o profissional de comunicação 

entrevistado, era de arquivamento de texto e fotos ordenadas por data e campus. 

 

6.3.2.3 Seleção de notícias do portal 

  

Para selecionarmos as notícias analisadas, recorremos ao banco de 

textos e fotos do portal disponível na Coordenadoria de Comunicação Social e 

Eventos do IFCE. A pasta digital- referente ao ano de 2012 – continha arquivos de 

notícias publicadas de 18 unidades do IFCE em 18 municípios cearenses diferentes. 

A estratégia adotada para chegar às 10 notícias abaixo foi sortear o 

município/unidade e, onde havia mais de uma notícia, selecionamos aquela com 

data de divulgação ainda não contemplada nas escolhas subsequentes. A intenção 

foi dar um panorama o mais amplo possível acerca do material divulgado. Em 

função das unidades sorteadas, não dispomos, na análise a seguir, de notícias e 

fotos em janeiro, junho, julho e outubro de 2012. Os três primeiros meses citados, 

em geral, têm o número de notícias reduzido em função das férias letivas dos campi. 

Os 10 municípios com notícias e imagens analisadas foram Acaraú 

(campus), Aracati (campus avançado), Camocim (campus avançado), Canindé 

(campus), Caucaia (campus avançado), Iguatu (campus), Limoeiro do Norte 
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(campus), Maracanaú (campus), Morada Nova (campus avançado) e Tianguá 

(campus avançado). Suprimimos a identificação das unidades para resguardar os 

profissionais de qualquer julgamento sobre o trabalho que vem sendo realizado. 

Algumas das notícias não se encontravam em formulário padrão, 

provavelmente por não terem sido enviadas por jornalistas, tendo em vista que 

somente os campi convencionais dispõem deste profissional em seus quadros de 

pessoal. Dentre as considerações do formulário de envio de notícias para o portal, o 

texto deve ser redigido com no mínimo 2 e no máximo 4 parágrafos, de 4 a 7 linhas 

cada, tendo no máximo 21 linhas.O arquivo de fotos não estava devidamente 

organizado, o que comprometeu a identificação de algumas imagens, como 

constataremos a seguir. 

 

6.3.2.4 Análise das notícias e das imagens 

 

Notícia 1 – Campus de Nonono constrói novo barco catamarã 

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada por jornalista do 

campus. O texto ultrapassa o número de parágrafos (5) e de linhas (32) 

recomendados. O teor da notícia é interessante. Abordava a construção de uma 

embarcação utilizando-se para isso uma nova técnica. No entanto, o texto não 

esclarecia a técnica, nem suas vantagens. O material revelava traços de 

personalização e de hierarquização. O nome do coordenador do projeto foi 

apresentado logo no lead da notícia. Nos parágrafos seguintes, foram mencionados 

nomes de professores do IFCE responsáveis pela construção de uma primeira 

embarcação similar, mas não se nomeavam carpinteiros navais ou alunos 

envolvidos na iniciativa. Os dois últimos parágrafos traziam depoimentos 

redundantes do coordenador do projeto e do diretor geral do campus, que 

reafirmavam o caráter inovador da técnica, mas não explicavam nada além. A 

comunidade pesqueira, citada como principal beneficiada pelo projeto, não foi 

ouvida, apesar de já usufruir de um primeiro barco no mesmo modelo, conforme 

informa o texto. 

A foto utilizada na divulgação traz um trabalhador em atividade na 

construção do catamarã, mas o homem não tinha rosto exposto, está de costas. A 

legenda da foto não fazia qualquer menção ao homem, basicamente reafirmava o 

título da notícia. 
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Notícia 2 - Começam as aulas do Pronatec em Nonono 

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada por jornalista do 

campus. O texto preservava o número máximo de parágrafos recomendados (4), 

mas ultrapassava um pouco o número de linhas (24). Apesar de abordar um fato já 

acontecido, o início das aulas do Pronatec, a notícia foi bem elaborada. Aproveitava 

o fato para apresentar aspectos da nova estrutura institucional, a qualidade e 

gratuidade dos cursos da unidade. Também destacava a importância da 

preservação do ambiente institucional por parte dos alunos. No entanto, trazia a 

marca do personalismo, quando mencionava, logo no lead, o nome do diretor geral 

do campus.  Nos demais parágrafos, nome e depoimentos de diretores de escolas 

estaduais presentes e do diretor administrativo do campus. Alunos ou pai de 

estudantes beneficiados não foram ouvidos. 

A foto relacionada à notícia não foi encontrada no arquivo, mas, de 

acordo com a legenda, valorizava os estudantes ao mostrá-los no momento da 

recepção no ambiente institucional. 

 

Notícia 3 – Campus de Nonono oferta cursos de extensão 

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada por jornalista do 

campus. O texto preservava o número máximo de parágrafos recomendados (4), 

mas ultrapassava um pouco o número de linhas (25). A notícia divulgava ao público 

externo o período de inscrições gratuitas para cursos do programa de Formação 

Inicial e Continuada-FIC. Era completa no sentido de mencionar documentos 

necessários, endereço de inscrições e proposta de cada um dos cursos, mas 

divulgava um número de celular, provavelmente pessoal, para mais informações. 

A foto apresentava a fachada do prédio do campus sem qualquer 

presença de pessoas, o que a tornava menos atrativa e informativa. A legenda era 

bem aproveitada, pois acrescentava informação dando referência de localização da 

unidade. 

 

Notícia 4 - Campus de Nonono comemora dois anos  

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada pelo jornalista 

do campus. O texto estava redigido dentro do número máximo de parágrafos 

recomendados (4) e não ultrapassava o de linhas sugerido (19). A notícia abordava 



79 

a programação de aniversário da unidade e mencionava adequadamente os nomes 

dos convidados especiais para lançamento de livro e participação em seminário. Os 

dois últimos parágrafos foram utilizados para difundir informações acerca da nova 

instituição. 

A foto relacionada ao texto não estava disponível no arquivo digital, mas 

presumiu-se, a partir da legenda, que retratava a fachada da unidade. A legenda da 

foto acrescentava ainda informações destacando que o campus contava com cursos 

superiores e técnicos. 

 

Notícia 5 - Campus avançado de Nonono abre seleção para cursos técnicos 

A notícia em análise encontrava-se fora do padrão determinado para 

notícias do portal. Não estava em formulário padrão e sim em folha de rosto de 

release institucional. Estava assinada pelo diretor do campus avançado (unidade 

que não dispõe de jornalista em seus quadros). Não foi possível saber se o material 

chegou a ser refeito ou editado por um dos jornalistas da equipe de Coordenadoria 

de Comunicação Social e Eventos do IFCE. A notícia constava de três parágrafos e 

19 linhas respeitando as orientações acerca do formato de notas para o portal do 

IFCE. O texto enfocava o anúncio do edital de seleção de cursos técnicos e, em seu 

lead, destacava o período de inscrições e número de vagas por curso. Os dois 

parágrafos finais apontavam os procedimentos para inscrições e link do edital no 

portal. Não constava no banco imagem relacionada e nem legenda. 

 

Notícia 6 - Projeto fortalece agricultura familiar através das TIC‟s 

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada pelo jornalista 

do campus. O texto estava redigido dentro do número máximo de parágrafos 

recomendado (4), mas ultrapassava o número de linhas (26). A notícia anunciava a 

aprovação de projeto de pesquisa junto ao órgão financiador.  A investigação em si 

não chegava a ser esclarecida, mas o nome da professora coordenadora do projeto 

é citado no lead, o que não acontece com os demais integrantes da equipe. O 

parágrafo dois foi utilizado para anunciar os municípios a serem beneficiados pelo 

projeto e o seguinte expunha depoimento da professora coordenadora. O quarto e 

último parágrafo elencavam as etapas do projeto. Em nenhum momento foi 

esclarecido ao leitor o que são as Tecnologias de Informação e Comunicação- TIC‟s. 
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A foto apresentava a equipe responsável pelo projeto em situação 

posada. Apesar da legenda não ter dado detalhes ou nomeado os integrantes, 

percebe-se que há alunos, professores e administrativos no grupo. 

 

Notícia 7 - Mulheres Mil forma a primeira turma em Nonono 

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada pelo jornalista 

do campus. O texto estava redigido respeitando o número máximo de parágrafos 

recomendados (3), assim como o número de linhas (20). A notícia divulgava a 

formatura da primeira turma do Mulheres Mil, programa nacional que foi 

devidamente esclarecido ao longo do texto. Nome e depoimento da gestora do 

projeto no campus foram utilizados no segundo parágrafo dentro do contexto 

informativo.  

A foto evidenciava um dos trunfos do projeto, destacado ao longo do texto 

e na legenda da imagem, “comprovando” a sala de aula com grande presença de 

alunas e professora. Nenhuma delas foi nomeada. 

 

Notícia 8 - sem título 

 A notícia em análise encontrava-se fora do padrão determinado para notícias 

do portal. Não estava em formulário padrão e sim numa folha digital A4. Não 

constava assinatura do redator. O número máximo de parágrafos (4) e de linhas (17) 

foi respeitado. O texto divulgava prêmios de alunas pesquisadoras e mencionava a 

identificação das estudantes no segundo parágrafo. O título do artigo e os 

professores responsáveis pela orientação foram informados no quarto e último 

parágrafo. Não havia foto no arquivo e nem legenda. 

 

Notícia 9 - Nonono terá laboratório de referência 

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada por dois 

jornalistas: um do campus e o outro da coordenadoria de Comunicação Social e 

Eventos do IFCE. O texto atendeu ao número máximo de parágrafos recomendados 

(4), mas extrapolava bastante o de linhas (28). A notícia anunciava convênio para 

instalação de laboratório importante para o setor leiteiro. Mencionava, mas não 

explicava de que modo atenderia a produtores e comunidade. Os dois últimos 

parágrafos foram dedicados a trechos de depoimentos do reitor do IFCE, do diretor 

do campus e do presidente da associação dos produtores de leite. A nota reforçava 
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o traço personalista da informação por meio da foto utilizada, de acordo com registro 

no formulário, mas que não foi localizada no banco de dados. Pela legenda, 

sabemos que a imagem abordava visita da comitiva de representantes do governo 

do estado e instituto italiano em 2009, quando se discutiu a possibilidade de 

instalação do laboratório. 

 

Notícia 10 - Nonono faz parte do conselho consultivo 

Apresentada em formulário padrão, a notícia foi assinada pelo jornalista 

do campus. O texto não excedia o número máximo de parágrafos recomendados (3) 

e nem o de linhas (16). A notícia anunciava representação do campus avançado em 

conselho de organização ambiental. No lead, foram nomeados, em caráter 

informativo, os nomes dos conselheiros, indicando os cargos deles no campus: 

diretor (efetivo) e técnico- administrativo (suplente). O segundo parágrafo é utilizado 

para explicar o que é o conselho e sua importância. No terceiro, é colocado 

depoimento do diretor. No entanto, não há qualquer referência ao pensamento do 

segundo conselheiro, no caso um técnico-administrativo. 

O traço personalista da notícia ficou evidenciado com foto e legenda 

abordando o diretor da unidade em outro momento. A foto não foi localizada no 

banco de notícias e fotos do portal em 2012, mas há a confirmação de sua utilização 

no formulário preenchido. 

Como mencionado, a análise das notícias apresenta um recorte da 

realidade da comunicação atual do IFCE em dado momento. O que se pode 

perceber, a partir da reflexão sobre as notícias e imagens selecionadas, foi que a 

instituição tem apresentado à sociedade ações relevantes e que os fatos escolhidos 

como ponto de pauta são de interesse da comunidade. Os jornalistas também vêm 

colaborando com o envio de material. Encontraram-se dois registros de 

informações/textos de outros gestores não profissionais da comunicação em 

unidades que não contam com jornalistas em seus quadros. 

Outra constatação positiva foi que as recomendações constantes no 

formulário de notícias para o portal estavam sendo, de modo geral, seguidas, 

registrando-se exceções pontuais. No entanto, a ausência de observância ao 

numero de linhas e/ ou de parágrafos acabou por gerar textos muito longos e 

enfadonhos para o veículo digital. 
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A análise realizada nos indicou que tanto os textos, quanto as imagens 

foram produzidos, muitas vezes, na perspectiva de registro da figura do gestor, 

confirmando, assim, a tendência anunciada por alguns dos jornalistas entrevistados 

de se fazer uma comunicação de caráter personalista. Esta constatação nos leva a 

crer que a comunicação institucional ainda é muito marcada pela tradição da 

comunicação a serviço do gestor. Outro aspecto que se relaciona a esta evidencia é 

que, à medida que os espaços de divulgação vão sendo ocupados por gestores 

professores, acaba havendo uma comunicação que pouco prestigia, no âmbito 

interno, técnico-administrativos e alunos, e no âmbito externo, os próprios cidadãos, 

os beneficiados diretos da organização. 

Para finalizar, a falta de qualidade técnica e jornalística das fotos 

conferidas indica que a instituição tem deixado de aproveitar bem a característica 

imagética do meio eletrônico, que comunica forte e rapidamente por meio dos 

elementos visuais. 

 

6.4 A comunicação do IFCE amanhã 

  

No segundo momento das entrevistas, concentramos a conversa com os 

dois grupos amostrais em torno do futuro institucional. A intenção foi captar aspectos 

relevantes sobre os próximos anos de funcionamento do Instituto Federal do Ceará. 

O que se detectou, de modo geral, foi que, em quatro anos, ou seja, dentro do 

mandato do primeiro reitor eleito pelo voto direto da comunidade institucional            

(gestão 2013-2017), ainda haverá muito trabalho para “organizar a casa” e 

apresentar aos públicos interno e externo o perfil da nova instituição. 

Uma das primeiras questões colocadas aos entrevistados propôs refletir 

sobre os desafios para a área de comunicação do órgão num futuro próximo. As 

respostas dos jornalistas giraram em torno da consolidação da política de 

comunicação, que deveria ter como norte discutir e construir a imagem institucional. 

“Trabalhar em rede” também foi um ponto destacado, tendo em vista a necessidade 

de se definir papéis, responsabilidades e articulação entre a coordenadoria de 

comunicação social, que hoje funciona na sede da reitoria, e os setores nos campi e 

“comunicar-se bem com todos os públicos do IFCE, porque além do público interno 

nós temos um público externo considerável e precisamos prestar contas à 

sociedade”. 
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Alguns dos comunicadores apontaram como desafio o “trabalhar com” as 

redes sociais, tendo em vista que esta é uma realidade reconhecidamente ainda não 

aprofundada pelos próprios profissionais da área no órgão. Outro comunicador 

afirmou que, em sua opinião, o público interno já conhece o IFCE e sua estrutura e 

que, por isso, seria necessário “dar ciência” ao público externo sobre a organização 

de ensino. A questão de se quebrar barreiras para a divulgação da ciência também 

foi lembrada como desafio por um dos jornalistas. 

Um dos entrevistados destacou espontaneamente, logo no início da 

entrevista, sua opinião sobre a posição da Comunicação no organograma 

institucional defendendo a transformação da atual Coordenadoria de Comunicação 

Social e Eventos em diretoria sistêmica, a exemplo das já existentes diretorias 

sistêmicas de Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas. “A comunicação não 

deveria ser do jeito que é, segregada nos campi. A comunicação deveria ser uma 

diretoria sistêmica. Existiria a diretoria de comunicação e seus representantes nos 

campi. E não da maneira que é hoje: cada comunicação ligada ao diretor de campi. 

Assim (com a diretoria sistêmica), a gente começaria uma comunicação perto do 

modus operandi ideal”, argumentou. 

A maior parte dos gestores administradores, oito deles, indicou os 

desafios comunicacionais a partir de uma ótica interna, o que seria um indicativo 

para reforçar a percepção de um dos jornalistas entrevistados sobre uma forte 

tradição institucional de uma comunicação mais voltada para o público interno e 

menos para o externo. Dentre as respostas dos pesquisados estiveram: contribuir 

com a consolidação da expansão do órgão, definir o papel e o foco da comunicação, 

gerir e facilitar a comunicação interna, estruturar e implantar a política de 

comunicação e alinhá-la com as diretrizes da gestão, dar celeridade às informações 

dos gestores e trabalhar de forma articulada (referindo-se à coordenadoria de 

comunicação social e os setores nos campi). 

Os três gestores administradores que elegeram tópicos relacionados ao 

ambiente externo mencionaram como desafios para a área da comunicação: 

“mudar” para as mídias sociais, onde as pessoas “conversam” sobre determinado 

assunto, utilizar as mídias sociais para atingir público “massivo”, apresentar a 

história do órgão e sua nova institucionalidade para a sociedade e fixar a marca 

IFCE especialmente no interior do Estado. Quando tocaram nas mídias sociais, as 

respostas sugeriram que alguns gestores administradores percebiam a necessidade 
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de mudança na postura comunicacional do órgão, no sentido de saber ouvir opiniões 

e dialogar com a sociedade. Outra leitura dos dois últimos desafios indicados 

revelou a dificuldade da implantação das unidades do IFCE no interior, onde – a 

exceção de Cedro e Juazeiro do Norte, que tiveram unidades de ensino 

descentralizadas da Escola Técnica Federal do Ceará e se mantiveram com o 

CEFETCE – não houve instituição antecessora de referência. 

Quando perguntamos sobre as principais contribuições que a área da 

comunicação poderia dar à gestão, a situação se inverteu e os gestores 

administradores se voltaram para a sociedade. De forma espontânea, a maior parte 

dos administradores, 53.3%, enfatizou a necessidade de se apresentar ao público 

externo a nova institucionalidade. 

Alguns deles chegaram a ressaltar que a população ainda se refere à 

atual instituição como “antiga escola técnica” ou “Cefet”, indicando não ter 

assimilado sequer a nova nomenclatura Instituto Federal do Ceará. Aqui cabem 

parênteses para destacarmos que, mesmo os servidores da casa, especialmente os 

mais antigos, também se referem ao IFCE, tanto na fala, como em alguns 

documentos internos, como CEFET ou Escola Técnica. Aliás, o termo “escola” – 

adotado de forma carinhosa e saudosista por grande parte de servidores e alunos 

em momentos passados – continua sendo largamente utilizado. 

Retornando à questão das contribuições da comunicação à gestão, 

destacou-se a importância de se resguardar, na apresentação institucional, a 

dimensão histórica do processo de evolução institucional. Percebe-se, com este 

destaque, que, para os gestores administradores, a maior parte deles ingressos na 

instituição na década de 70, é importante mostrar aos jovens que ali (na instituição) 

estão depositados esforços de muitas gerações, que o IFCE não nasceu hoje. 

A comunicação também foi destacada como setor que pode “dar o norte 

de como estamos lá fora”, tendo em vista que boa parte dos gestores são ex-alunos 

e, na opinião do administrador entrevistado, tem dificuldades de fazer uma avaliação 

menos apaixonada sobre o desempenho do órgão. Além disso, a coordenadoria e os 

setores descentralizados de comunicação podem, na opinião de alguns 

entrevistados, ajudar aos gestores a perceberem melhor as “várias verdades” 

presentes nas manifestações dos públicos do IFCE, relativizando a visão do gestor e 

professor “que se encontra, em geral, no patamar do dono da verdade”. 
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A contribuição comunicacional no sentido de prestação de contas com a 

população, “que é quem paga a conta”, assim como a importância de se promover a 

participação de servidores e cidadãos, além de difundir, regionalmente, a ampla 

oferta de cursos atual foram tópicos lembrados pontualmente. 

Do ponto de vista interno, dentre as contribuições da comunicação foram 

destacadas que o setor pode agilizar e dar transparência às informações “que o 

gestor precisa passar aos servidores”. Um dos entrevistados também lembrou o 

quanto a área é importante no sentido de valorizar os segmentos de público interno, 

fortalecendo o sentimento de pertencimento à instituição. Ainda do prisma interno, 

relevou-se o papel de sensibilizar os servidores sobre a necessidade de estarem 

informados, de multiplicar as informações e participar dos eventos institucionais. 

Para os gestores comunicadores, a área tem contribuição a dar na 

consolidação da mudança institucional, no fortalecimento da marca IFCE, tanto no 

âmbito interno quanto externo. Dar visibilidade aos princípios da administração 

pública e prestar contas à sociedade também foram destacadas como contribuições 

principais. Um dos jornalistas questionados sobre o assunto ressaltou a 

colaboração, do ponto de vista interno, no sentido de participar e opinar nos espaços 

de planejamento institucional. 

 

6.4.1 Orçamento e investimentos em comunicação  

  

Um dos aspectos considerados como crucial entre os comunicadores 

para que a área assegure autonomia e consiga atuar de forma planejada diz respeito 

ao orçamento – ou à ausência dele- para a coordenadoria e setores de comunicação 

social (e eventos) nos campi.  Apesar da alardeada autonomia administrativa, para 

os institutos federais não é prevista rubrica para a área. Por conta desta “amarra 

legal”, da falta de cultura em relação a investimentos em comunicação e outros 

possíveis fatores a serem investigados em outra oportunidade, até o momento de 

realização desta pesquisa não havia se configurado a disponibilidade de recursos 

regulares para a Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos nem setores da 

área nos campi. 

Dentro dessa realidade, existe ainda um “olhar” mais rígido em relação 

aos investimentos em Publicidade e Propaganda, área da Comunicação com ações 

regulamentadas e restritas legalmente aos ministérios e Presidência da República. 
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Este panorama foi tema de debates acalorados nos encontros nacionais de 

comunicadores da rede de EPT, promovidos pela SETEC, nos últimos anos, tendo 

sido necessário, inclusive, trazer representantes da Assessoria de Comunicação da 

PR aos eventos para apresentarem presencialmente suas justificativas aos 

profissionais e representantes de comunicação. 

Tendo em vista essa arena de debates, perguntamos a alguns gestores 

administradores sua opinião sobre o tema, considerando como clara a posição 

favorável dos jornalistas ao orçamento para a comunicação, explicitada por meio de 

comentários feitos ao longo das entrevistas ou mesmo fora delas. De modo geral, 

constatamos que os gestores administradores compreendiam a necessidade dos 

setores de Comunicação contar com orçamento para desenvolver as ações de 

médio e longo prazo necessárias. Dos 15 entrevistados, nove defenderam 

orçamento específico para a área. 

Um deles afirmou que “o fortalecimento da imagem Institucional e a 

difusão de nossa atuação está relacionada com a comunicação que é feita. Não há 

porque condicionar a ação do comunicador e da comunicação às limitações 

financeiras”. Outro lembrou sobre a necessidade de capacitação dos profissionais: 

“Hoje nós temos profissionais nos diferentes campi, que não são capacitados 

permanentemente. Seria interessante que a própria comunicação planejasse isso e 

ela própria fizesse a gestão desse recurso”. Um terceiro lembrou ainda da relação 

ética com os gastos públicos destacando que “é essencial ter orçamento, ter 

autonomia. O profissional, dentro da sua ética, sendo respeitado, guardando as 

devidas proporções, está ali para servir a instituição e não aos gestores”. 

Outro gestor disse não se sentir a vontade para responder à questão 

orçamentária e lembrou que há também a necessidade de definir quem pagará o 

que, quando da interface com a comunicação. Neste momento, explica o 

entrevistado, “Estamos montando o portfólio de um de nossos núcleos. Com certeza 

precisaremos de recursos para produzi-lo. Não sei se esse orçamento entraria pela 

pró-reitora ou pela Comunicação Social”, questiona. 

 

6.4.2 Publicidade e propaganda 

   

Como registrado, confirmamos, ao longo das entrevistas, que o debate 

em torno da determinação legal das ações de publicidade e propaganda estarem 
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restritas à secretaria de comunicação da Presidência da República e ministérios 

merece ser aprofundado. Não há um consenso entre administradores e, tendo em 

vista que esta é uma área que muito contribui em momentos de lançamentos de 

novas marcas e produtos, achamos importante registrar aqui os posicionamentos 

dos gestores para contribuir com novas reflexões mais aprofundadas sobre a 

questão. 

A falta de uma cultura de investimentos em comunicação somada às 

restrições legais e a percepção da educação como bem público certamente 

favorecem a resistência à aquisição de espaços pagos na mídia. Como bem coloca 

um dos entrevistados, “tenho a sensação de que as pessoas (se referindo ao público 

interno) rejeitam a ideia de estar vendendo uma coisa (a educação) que é um bem 

sagrado”. 

Por outro lado, parte dos gestores se mostrou convencida de que, no 

atual momento de implantação de nova instituição, era necessário recorrer também 

aos espaços publicitários. Apesar de nós não objetivarmos o lucro, por sermos uma 

instituição pública, justificou um dos entrevistados, é inadmissível termos a estrutura 

que temos e encontrarmos uma sala com cinco alunos. O mercado está aí e as 

faculdades particulares investem muito nisso, enquanto nós ficamos presos a essa 

restrição e deixamos de trazer a comunidade para a nossa instituição. E 

complementou: “A gente precisa trazer pessoas para cá. Principalmente no período 

de matrículas e concursos, precisamos ter essa inserção. Não vejo nenhum crime 

divulgar isso na mídia, mesmo sendo paga”. 

Um dos administradores lembrou que, apesar da restrição do governo 

federal para que órgãos autárquicos não façam publicidade sem a autorização do 

setor de comunicação da PR, o governo federal se utiliza dessa ferramenta. “Lembro 

que na época do CEFETCE a gente tinha a preocupação de fazer a inserção na 

mídia paga de determinados produtos nossos, como o exame de seleção e o 

vestibular. Hoje não vemos mais isso. Só quando o governo federal faz a 

comunicação deles. Acho que nós perdemos com essa restrição do governo, 

principalmente agora que estamos em vários locais”, ressaltou. 

Sabemos que os meios de comunicação não trabalham de graça. Temos 

que fazer um jogo de cintura muito grande para manter a instituição viva, atualizada, 

nos meios de comunicação, reconheceu outro entrevistado favorável ao orçamento 

para a Comunicação e investimentos em propaganda e publicidade. “Deveríamos ter 
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mais recursos disponíveis de uma forma mais clara, transparente. Sem recurso não 

fazemos nada.”, defendeu outro administrador entrevistado. 

No entanto, dois gestores administradores não concordavam com 

investimentos na área. Um deles contra-argumentou e abordou a questão da (falta 

de) credibilidade da publicidade por ser uma ação comunicativa comercial. Colocar a 

instituição em mídia paga pode gerar efeito contrário. Devemos nos preocupar em 

fazer um bom trabalho e, por tabela, ser levado para a mídia espontânea, disse. “O 

melhor é quando as pessoas comentam coisas boas da instituição, a sociedade 

enxerga a gente, mas não sente que estamos querendo „empacotar‟ uma realidade”. 

Mais um entrevistado reforçou a discordância em relação a uma 

instituição pública fazer publicidade para divulgar atos e ações. “Acho que o dinheiro 

público deve ser aplicado em campanhas públicas e não para dizer que está 

inaugurando isso ou aquilo. Sou cético em relação a isso. Já falta dinheiro para 

tantas coisas! Lógico que as autarquias não devem fazer isso. Quem faz são os 

gestores políticos que querem mostrar serviço”, argumentou. 

O grupo de gestores comunicadores não foi indagado diretamente sobre 

as duas questões. Acreditamos que o consenso em torno da necessidade de 

autonomia para a área da Comunicação Social nos permite concluir que, para os 

jornalistas, é importante que se tenha liberdade também para investir- quando 

necessário- em espaços comerciais de divulgação. Além disso, é de conhecimento 

de todos que diversos gestores de campi autorizaram – mesmo correndo riscos 

legais – algum tipo de publicidade local (especialmente em rádio) para divulgar 

períodos de inscrição em exames de seleção (para os cursos técnicos) e 

vestibulares (para os cursos superiores, antes da adesão ao Enem) de suas 

unidades no interior do Estado. Outro registro que nos levou a deduzir que o grupo 

de jornalistas é favorável ao desenvolvimento de ações de P&P foi a afirmação de 

os comunicadores, em alguns trechos das entrevistas, em relação ao 

desenvolvimento (no próprio setor de comunicação) de peças com características 

publicitárias para utilizar junto ao público interno, o que comprova o reconhecimento 

da necessidade dessas ferramentas e aprovação tácita das ações de publicidade e 

propaganda. 
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6.5 Convergências e divergências entre os gestores 

 

Entrevistado gestor administrador 

“A categoria (de jornalistas) é muito crítica. Exatamente observando esse lado crítico 

do profissional de comunicação, penso que é fundamental que as ações de 

comunicação estejam alinhadas com as diretrizes da gestão. Isto não significa calar 

a crítica de forma nenhuma. A crítica sempre deve estar presente, mas fazer esse 

meio de campo, ou seja, promover uma comunicação interna é, ao mesmo tempo, 

estar alinhada com as diretrizes gerais da gestão. Este é um desafio grande para 

que não haja conflito nessa área (da comunicação com os públicos internos).” 

 

Entrevistado gestor comunicador 

“Com a política de comunicação que a gente está construindo, espero que a gestão 

possa se sensibilizar, escutar mais a comunicação, que é um campo muito 

específico. Se eu fosse reitor e fosse construir um prédio e o engenheiro eletricista 

dissesse o que tinha que fazer, eu tinha que acreditar naquilo. Os gestores têm que 

dar um voto de credibilidade à comunicação, porque é uma área específica. Nós 

estamos falando com propriedade. Não é só uma pessoa, é o grupo (de 

comunicadores). Basta o grupo gestor olhar para outras empresas- públicas ou 

privadas- e ver: Qual o papel da comunicação dentro dessa empresa? Se fizessem 

isso, veriam que estamos muito aquém, em termos de planejamento e de 

estratégia.” 

Os trechos das entrevistas acima foram respostas emitidas, quando 

abordamos as perspectivas para a área da comunicação do IFCE nos próximos 

anos. As selecionamos para abrir este capítulo por representarem o ambiente 

institucional, no que diz respeito ao posicionamento de administradores e 

comunicadores e revelaram que havia entre os dois grupos uma insatisfação e 

expectativa de mudanças mútuas. 

Partindo destes contextos antagônicos, é natural que as expressões 

mencionadas para representar a comunicação tenham se apresentado em contraste, 

como mostrado no capítulo A Comunicação do IFCE hoje. Como já dissemos, os 

gestores administradores compartilharam de uma visão negativa, e os 

comunicadores, se não de uma posição integralmente positiva, de uma perspectiva 

de construção e melhoria paulatinas para a área. Em seus comentários, os 



90 

administradores afirmaram desejar uma comunicação eficiente. A qualidade eficiente 

não foi conceituada pela maioria, mas percebeu-se, da forma que foi colocada, que 

esta foi subentendida a partir da concepção “verticalizada” ou “funcionalista”, ou 

seja, de uma comunicação feita de emissores gestores para públicos receptores 

(interno e externo), que devem reagir de modo desejado, como vimos como 

concepção hegemônica na Escola de Chicago no capítulo dois deste trabalho. 

Já os jornalistas indicaram acreditar que a comunicação pode ajudar 

muito na consolidação da nova instituição, mas para tal precisavam estar mais 

próximos da gestão, ser mais ouvidos, participarem mais dos fóruns decisórios e de 

planejamento e terem a área melhor estruturada. Quando tocaram nas relações 

comunicacionais, não destacaram de que tipos de comunicação falavam e nem 

ressaltaram a necessidade de construção de uma comunicação mais plural ou 

dialógica. 

Parte dos gestores administradores defendeu que os setores de 

comunicação não deveriam participar do processo de gerenciamento de crise 

institucional. Um dos argumentos utilizados pelos administradores para defender 

essa posição foi o fato de o gerenciamento de crises “ser de responsabilidade dos 

gestores” institucionais, o que nos leva a concluir que os comunicadores - por razões 

a serem melhores esclarecidas – não são considerados efetivamente gestores.  

Alguns administradores demonstraram não reconhecer sequer que o 

IFCE, como qualquer instituição, enfrente dificuldades que podem impactar 

significativamente a sua imagem, o que é, em nossa opinião, muito preocupante. 

Contraditoriamente, é interessante registrar que quatro dos oito jornalistas 

entrevistados afirmaram constar, de suas rotinas profissionais, ações relacionadas à 

gestão de crises. Um quinto comunicador entrevistado disse ter sido chamado a 

atuar de forma pontual, mas, quando necessário, procura dar apoio à coordenadoria 

de comunicação social do órgão, como em diversos outros momentos de sua 

atuação, por falta de pessoal e de uma estrutura adequada para o setor do campus 

onde atua. Três dos comunicadores afirmaram não lidar com questões de crise 

institucional e um dos entrevistados não respondeu a este tópico. 

A respeito desta divergência, é importante relatar que os poucos 

episódios mencionados pelos jornalistas como exemplos de momentos que foram 

chamados a opinar e dar sugestões sobre as ações a serem tomadas configuravam-

se problemas que atingiriam negativamente a imagem institucional tanto em relação 
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ao público interno quanto externo, possibilidade que não é considerada por parte 

dos administradores entrevistados. Percebeu-se que, para os gestores 

administradores, não há necessidade de ações de prevenção de crise e que o 

convite aos profissionais de comunicação para que indiquem ações paliativas só se 

dá quando a situação é considerada muito grave e não há um consenso por parte 

dos administradores como debelar aquela situação. 

Outro aspecto polêmico em relação às funções inerentes ao setor de 

Comunicação Social, mas que não chega a ser conflitante, diz respeito à área de 

Eventos. Em função da estrutura organizacional herdada do CEFETCE, alguns 

campi mantêm setores de Eventos aparteados da Comunicação Social e outros 

delegam as atividades relacionadas à promoção de eventos institucionais ou 

participação em eventos externos aos chefes de gabinete e/ou responsáveis pela 

Extensão. 

Com o ingresso de novos profissional jornalista na instituição criou-se 

uma expectativa de que estes passariam a assumir também as ações (operacionais) 

relacionadas aos Eventos. Alguns jornalistas, apesar de não serem efetivamente 

habilitados para atuar nesta área, prerrogativa legal do profissional de Relações 

Públicas, se disponibilizaram a realizar o trabalho por reconhecer a importância do 

evento como produto de comunicação ou por terem assumido a chefia de gabinete, 

função que historicamente responde pela realização de eventos na instituição. 

Outros, a maioria deles, têm se recusado a assumir oficialmente as atividades de 

organização de eventos. 

Já os gestores administradores, provavelmente por não conhecerem mais 

a fundo a estrutura da Comunicação Social e/ou por não perceberem o evento como 

produto de comunicação, afirmaram não se sentiam esclarecidos o suficiente para 

comentar de que forma deve ser dar a participação da Comunicação Social em 

relação à área específica de Eventos. 

Mais um ponto que não esteve devidamente esclarecido para os dois 

grupos diz respeito à atuação da Comunicação Social em relação às redes sociais. 

Muitos gestores administradores não têm sequer ideia se cabe ao setor de 

comunicação atuar em relação a estes ambientes digitais e demonstraram, em seus 

comentários, se sentirem ameaçados diante de algumas situações críticas, geradas 

a partir desses espaços de relacionamento. Por outro lado, os jornalistas admitiram 

estar começando um trabalho ainda incipiente neste segmento, o que certamente 
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contribui para a sensação de duvida sobre a atuação da comunicação no tocante a 

esta função. Apenas três dos profissionais jornalistas confirmaram atuar 

institucionalmente nas redes socais, enquanto outros três disseram que não. Um dos 

entrevistados do bloco que respondeu negativamente, afirmou, de modo 

espontâneo, que, em 2013, terá que trabalhar neste novo formato de comunicação 

com os públicos. 

Para encerrar este capítulo, retomamos a questão dos desafios e 

contribuições da comunicação para os próximos anos apontados pelos gestores. O 

quadro geral revela que não há um amadurecimento de ideias sobre o(s) caminho(s) 

a seguir pelos setores de comunicação do IFCE. Em alguns momentos, os desafios 

previstos giraram em torno das questões internas, de fortalecimento e organização 

da forma de trabalhar e, em outros, a preocupação se focava na necessidade de 

estar mais presente no seio da sociedade. Um dos poucos depoimentos mais bem 

estruturados sobre o assunto é de um representante do grupo de comunicadores 

que utilizamos aqui, inclusive, a título de sugestão: “Com o processo de expansão 

precisamos segmentar, voltar o olhar para dentro. Mas com a perspectiva da „gente‟ 

se consolidar, o natural é que façamos, em um segundo momento, o movimento 

inverso, ou seja: nos voltarmos mais para a sociedade, porque nós precisamos 

ampliar nossas relações com o setor produtivo, com outros setores de ensino e 

pensar em ações de comunicação voltadas para um público mais geral”. 
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7 CONCLUSÃO 

  

Os resultados da pesquisa confirmam que gestores administradores e 

gestores comunicadores percebem a comunicação institucional de modo diferente e 

muitas vezes divergente. No entanto, acima das críticas ou discordâncias apontadas 

em detalhes no capítulo que tratou da questão, há, sem dúvida, um “hiato” entre os 

dois segmentos. 

A investigação revela uma clara ausência de diálogo e aprofundamento 

sobre os temas relacionados à comunicação institucional. Em praticamente todas as 

nuances analisadas não encontram posições unificadas dentro dos próprios grupos 

amostrais. Consequentemente, ao estudarmos as divergências entre os dois grupos, 

as polêmicas se multiplicaram.  Em virtude desta constatação, fica evidente que há 

necessidade de aproximação entre administradores e comunicadores para que 

possa se consolidar uma política de comunicação institucional. 

A determinação de superar a compreensão da área como instrumento de 

manipulação dos públicos, de convencimento sobre as ações que são tomadas 

pelos gestores, em favor de uma comunicação dialógica, onde os vários segmentos 

de públicos se manifestem equilibradamente, como propõem os documentos de 

apresentação dos fundamentos da nova instituição não está posta claramente em 

nenhum dos dois grupos pesquisados. Os depoimentos coletados, salvo raras 

exceções, passam ao largo deste tema fundamental. O fato desta questão não ser 

abordada como preocupação clara – nem pela maioria dos administradores nem dos 

comunicadores – sugere que a nova instituição pode estar sendo construída dentro 

de moldes vinculados à tradição da comunicação hierarquizada e à revelia da 

proposta de se superar a postura althusseriana nas instituições educacionais. 

As reflexões sobre a comunicação atual indicam que há um esforço por 

parte dos gestores comunicadores em melhorar a atuação da área e isto é 

testemunhado pelos administradores, que, por sua vez, reconhecem necessidades 

prementes como mais profissionais e uma infraestrutura adequada. Existe, é 

verdade, um consenso de que a comunicação institucional pode e deve ser 

melhorada e que a área está contribuindo para a promoção da identidade e imagem 

do IFCE de forma parcial, em virtude da falta de condições para a realização de um 

trabalho em nível satisfatório. 
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Em função da avaliação e propósitos comuns apresentados, poderíamos 

concluir que não haveria empecilhos significativos para a estruturação da área de 

comunicação nos próximos anos. No entanto, os comunicadores clamam por mais 

participação nos fóruns decisórios, querem ser respeitados tecnicamente e ter a 

área de atuação efetivamente reconhecida como estratégica. 

Ao longo da pesquisa, detectamos momentos em que os gestores 

administradores confirmaram a resistência em “ceder” espaço aos comunicadores ou 

reconhecer nos jornalistas a competência para tratar de questões que eles julgam 

ser de responsabilidade efetiva e exclusiva da gestão (tradicional). Ao mesmo 

tempo, afirmam reconhecer que a área da comunicação é cada vez mais estratégica 

para a instituição e demonstram certo desconhecimento e temor em relação a 

situações novas, como é o caso do gerenciamento das redes sociais. Essa 

constatação pode indicar que a comunicação é considerada estratégica à medida 

que “sabe” lidar com questões que eu, gestor administrador, não sei. E este pode 

ser um caminho valioso para que o grupo de comunicadores alcance a reivindicação 

de ter a área posicionada estrategicamente no IFCE. 

Esta aparente contradição por parte dos administradores pode ser fruto 

de alguns dos dados levantados, como o fato destes gestores se sentirem mais 

preparados para lidar com as questões complexas (gerenciamento de crise), tendo 

em vista suas longas vivências institucionais, enquanto que os comunicadores 

ingressaram na instituição recentemente. Ou ainda pelo estilo de atuação mais 

tradicional (e burocrática), mesmo que não explicito, de restringirem o 

compartilhamento de determinadas informações a um pequeno grupo (de 

professores) ou ainda pelo fato de identificarem o atual grupo de jornalistas como 

desalinhado e extremamente crítico, como foi destacado por um dos 

administradores. 

A análise sobre as notícias do portal, parte da investigação sobre a 

comunicação atual do IFCE, confirmou a importância prioritária desta ferramenta 

institucional eletrônica para os dois grupos amostrais pesquisados. Revelou também 

que, apesar de ser perceptível a utilização do espaço como ambiente de 

fortalecimento da imagem dos gestores professores, o grupo de comunicadores se 

dá conta que há uma tentativa de personalização das notas, mas não percebe que 

ele mesmo contribui para esta distorção, à medida que, naturalmente, “opta” por 

publicizar ou dar mais destaque aos gestores professores em detrimento de técnico-
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administrativos, alunos ou mesmo trabalhadores (quando é o caso). Importante 

ressaltar que os gestores administradores não evidenciaram, em suas falas, a 

intenção de personalizar o material, o que nos leva a concluir que eles reconhecem 

que esta não é uma postura apropriada a um gestor público. 

Outra conclusão a partir da análise da área noticiosa do portal, mas que 

foge aos nossos objetivos, é que, como os textos para veículos digitais precisam ser 

breves, torna-se fundamental a existência de outras formas de se disponibilizar 

informações mais completas e aprofundadas aos públicos do IFCE. O uso dos 

chamados hipertextos é fundamental para acrescentar informações valiosas ao 

navegador sem que as notícias fiquem sobrecarregadas, pesadas e cansativas para 

o navegador. 

A constatação de alguns textos longos e/ou personalizados demais, bem 

como a ausência de links para hipertextos pode indicar o desconhecimento técnico 

por parte de alguns profissionais jornalistas acerca das especificidades dos media 

digitais e/ou dos princípios da administração pública, o que redundaria na 

necessidade de treinamentos específicos. 

Além dos recursos digitais em áudio e vídeo, que também podem ser 

grandes aliados na atratividade e valorização do portal institucional, insistimos na 

importância de se investir nos meios radiofônicos e televisivos, com incrível 

capacidade de abrangência e certamente mais presentes no dia a dia das pessoas 

de baixa renda do que a web e as redes sociais (de indiscutível valor, quando se 

planejam ações destinadas especialmente ao público jovem). 

Apesar das dificuldades de produção e distribuição, os meios impressos 

devem ser incluídos no plano de comunicação institucional, levando-se em conta 

que grande parte do público alvo dos institutos federais não dispõe de acesso fácil à 

internet e podem até ser considerados como analfabetos digitais. Sendo assim, 

veículos tradicionais como jornal institucional, folders, panfletos e até mesmo revista 

certamente ainda cumprem o papel de atingir públicos mais tradicionais, 

especialmente adultos acima de 40 anos. 

Mais uma sugestão refere-se à implantação de um sistema de 

arquivamento de notas e fotos postadas no ambiente digital, que inclusive permita 

gerar relatórios de análise gerencial sobre o conteúdo que está sendo oferecido aos 

navegadores e sobre o interesse desses internautas em relação às notícias e 
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imagens, a exemplo de número de acessos de cada nota e/ou imagem e 

redirecionamentos para outras áreas do portal. 

A falta da abordagem jornalística e de referenciais técnicos e estéticos 

das imagens, difundidas com as notícias do portal, nos leva a concluir ser 

recomendável definir estratégias para assegurar padrões de qualidade aos registros 

fotográficos, que podem prever desde a inclusão do cargo de fotógrafo nos 

concursos da instituição até à promoção de cursos de foto jornalismo para 

comunicadores, gestores e/ou servidores e/ou alunos, que “cobrem” 

fotograficamente os eventos e ações do órgão. 

Percebe-se que o fato dos dois grupos (gestores administradores e 

gestores comunicadores) pertencerem a gerações distintas impacta diretamente 

sobre a percepção e a prática da comunicação institucional. Ficou evidente, por 

exemplo, uma visão romântica e saudosista do “passado” institucional na maior 

parte dos administradores, o que dificulta certamente que estes gestores 

reconheçam momentos e indícios de crise institucional. Por outro lado, o grupo de 

jovens profissionais comunicadores não é portador de uma visão histórica do IFCE, 

o que nos leva a concluir que algumas análises, que necessitem relacionar causas e 

consequências de determinadas situações, ficariam prejudicadas. 

Pensando no futuro da comunicação institucional, há muitos temas que 

necessitam de aprofundamentos das discussões para um caminhar mais seguro. 

Dentre eles, o próprio perfil e estrutura e funções da área da comunicação. Como 

ficou registrado, administradores e comunicadores concordam que, com a atual 

infraestrutura, não é possível desempenhar a contento as atribuições. Assim sendo, 

uma das questões primeiras é detalhar, no âmbito dos profissionais da 

comunicação, qual a infraestrutura necessária e buscar o apoio dos gestores 

administradores e demais interlocutores para tal proposta. Como é possível 

imaginar, esta estruturação precisa ser planejada, articulada e compartilhada, 

prevendo providências e ações de longo prazo. O fundamental é que se saiba a 

direção que se pretende seguir e aonde se quer chegar. 

Juntamente com a questão da infraestrutura da área de comunicação e 

sua concepção gerencial está certamente a pauta orçamentária. Os gestores 

pesquisados demonstram-se convencidos de que a comunicação necessita de 

orçamento para desenvolver um plano consistente. No entanto, as duvidas que 

ainda pairam sobre a moralidade de se utilizar recursos do orçamento público para 
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investimentos em publicidade e propaganda comprovam que a utilização deste 

orçamento precede a participação dos que fazem a instituição nos destinos dos 

recursos a serem aplicados nas ações da área. 

Outro exemplo de necessidade de aprofundamento de discussões, diz 

respeito à área de comunicação abraçar ou não os setores de Eventos. Para nós é 

evidente que os eventos institucionais devem ser promovidos com objetivos 

articulados com as diretrizes do IFCE e terem seus resultados mensurados. São 

produtos de comunicação e precisam ser assim percebidos. Levando em 

consideração inclusive a natureza e dinâmica geográfica do Instituto Federal do 

Ceará é urgente que se defina quem deve se responsabilizar – tanto pelos aspectos 

estratégicos quanto operacionais da área de atuação – esclarecendo os limites de 

cada um dos atores que se inter-relacionarem quando o tema é eventos do IFCE. 

Além da questão estrutural da comunicação institucional, a perspectiva de 

futuro dos gestores aponta para uma comunicação com mais ênfase em relação à 

sociedade. Dessa forma, podemos concluir que, apesar dos gestores não 

evidenciarem a vontade de construir uma comunicação plural e compartilhada, há 

outros fatores que sinalizam positivamente em relação à democratização da 

comunicação e da gestão, como a avaliação de que é necessário ampliar a 

participação institucional nos debates públicos ou como a consciência explícita de 

que é preciso prestar contas com a sociedade.  São, evidentemente, avanços que 

precisam ser efetivados e que indicam elementos inerentes a uma nova postura 

institucional aberta ao pluralismo e à efetiva participação dos cidadãos, que precisa 

ser assimilada sem mais demora. 
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APÊNDICE A – TERMOS TÉCNICOS 

 

E-mail: método que permite compor, enviar e receber mensagens, por meio de 

sistemas eletrônicos de informação. 

Hipertexto: texto digital conectado a outros. Forma de escrita/leitura não linear e 

interativa possível com o avanço da informática. 

Internet: conjunto de redes de comunicação em escala mundial. A interligação 

destas redes permite acesso a informações e troca de dados. 

Intranet: rede de computadores semelhante à internet, mas que tem como fim o uso 

privado, entre os usuários internos de uma organização.  

Lead ou lide: no jornalismo clássico, é a abertura do texto onde se faz uma síntese 

da notícia respondendo às perguntas O que, Quem,Quando, Onde, Como e Por 

quê? 

Link: ligação entre documentos disponíveis na internet. Pode interligar texto para 

texto ou para imagem, som ou vídeo, não necessariamente nesta ordem.  

Mailing list: lista de nomes e endereços eletrônicos utilizados por indivíduos e/ou 

empresas para enviar dados e mensagens a diversos destinatários ao mesmo 

tempo. 

Navegador: Indivíduo que acessa a internet e visita digitalmente sites, portais e 

demais ambientes. Termo que também designa browser, instrumento que permite 

aos utilizadores da internet acessar as páginas web. 

Portfólio: coleção de trabalhos realizados por um profissional ou empresa. 

Press- release ou relise: texto que empresas, instituições e governo enviam às 

redações ou entregam aos jornalistas com informações consideradas relevantes do 

ponto de vista do vista do emissor a ser conhecido pelo grande público. Deve ser 

visto como subsídio ao trabalho jornalístico e não como a notícia em si. 

Web: palavra inglesa que significa teia ou rede. Termo resumido derivado de World 

Wide Web (Rede de Alcance Mundial), com significado de sistemas de informações 

ligadas por meio da hipermídia permitindo aos usuários acessar uma infinidade de 

conteúdos por meio da internet. 

 

 

 

 



102 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES 

ADMINISTRADORES 

Sobre o entrevistado 

Idade: 

Sexo: 

Formação: 

Data de ingresso no Ifce: 

Cargo: 

Função: 

Atuação profissional anterior (áreas e período): 

Capacitação para gestão: 

Ex- aluno do Ifce/Cefetce/Etfce? Sim/não 

Tema: PERCEPÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

Qual a palavra ou expressão que melhor define a comunicação do Ifce? 

Quais as principais contribuições que a comunicação pode dar à gestão do Ifce? 

 Existe relação entre a comunicação do órgão e a comunicação pública? 

Tema: ALINHAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

A comunicação tem caráter operacional ou estratégico? 

A comunicação é ouvida/consultada no processo de tomada de decisões? 

A comunicação está relacionada ao plano de desenvolvimento institucional? 

Tema: PRÁTICA COMUNICACIONAL 

Quais são as atuais funções da comunicação da reitoria? 

Assessoria de imprensa e relações com a mídia 

Comunicação interna 
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Redes sociais 

Site  

Gerenciamento de crises 

Propaganda/publicidade 

Eventos 

Outros- quais 

Quais são as atividades prioritárias da comunicação? 

Assessoria de imprensa e relações com a mídia 

Comunicação interna 

Redes sociais 

Site  

Gerenciamento de crises 

Propaganda/publicidade 

Eventos 

Outros- quais 

Quais são as atividades mais valorizadas externamente? 

Assessoria de imprensa e relações com a mídia 

Redes sociais 

Site  

Gerenciamento de crises 

Propaganda/publicidade 

Eventos 

Outros- quais 
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Quais são as atividades mais valorizadas internamente? 

Assessoria de imprensa e relações com a mídia 

Comunicação interna 

Redes sociais 

Site  

Gerenciamento de crises 

Propaganda/publicidade 

Eventos 

Outros- quais 

Tema: DEMANDA COMUNICACIONAL 

 A quem você se dirige quando deseja ações na área da comunicação? 

Chefe de gabinete 

Assessores e secretários 

Pró-reitores 

Diretores 

Gestores em geral 

Coordenador de comunicação/jornalista 

Outros- quais? 

Que tipo de solicitações encaminha? 

Divulgação de notas/notícias sobre a instituição 

Divulgação de fotos sobre a instituição 

Divulgação de notas/notícias sobre a gestão 

Divulgação de fotos de integrantes da gestão 
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Divulgação de legislação e normas federais 

Divulgação de legislação e normas internas 

Divulgação de direitos e deveres dos servidores/alunos 

Outros: especificar 

 As divulgações solicitadas devem chegar a quem? 

Ao público interno: professores/administrativos/alunos 

Ao público externo: sociedade em geral/ empresários/políticos/ex-alunos/servidores 

aposentados 

Aos gestores nacionais: secretários/ministros/pr 

A todos os mencionados 

Outros: especificar 

As solicitações de divulgação acontecem com mais frequência para quais veículos? 

Institucionais: portal/ boletins/ twitter/redes sociais/intranet 

Grande imprensa: assessoria de imprensa/ publicidade 

Outros: especificar 

Tema: PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

A comunicação do Ifce/campus deve ter orçamento definido/planejado? 

Sim/não 

Por quê? 

Você acredita que há planejamento/plano de ação para as ações de comunicação? 

Sim/não 

Para quem responde sim 

Você acredita que há avaliação das ações de comunicação? 

Sim/não 
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Para quem responde sim 

A avaliação a qual se refere contempla quais etapas? 

Mensuração do alcance de objetivos 

Monitoramento dos indicadores 

Uso de pesquisas de opinião 

Tema: PERSPECTIVAS DA COMUNICAÇÃO 

De modo ideal, qual deveria ser o papel da comunicação do Ifce? 

Nos próximos anos, qual lhe parece ser o principal desafio da comunicação do 

órgão? 

Num futuro próximo (de três a quatro anos), qual deveria ser o foco central da 

comunicação do Ifce? 

De um a cinco, qual o grau de importância as mídias abaixo têm nas estratégias de 

comunicação com o público externo? 

(1= nenhuma importância/ 5= máxima importância) 

Jornal 

Revista 

Rádio  

Internet 

Televisão 

Redes sociais 

De um a cinco, qual o grau de importância as mídias abaixo têm nas estratégias de 

comunicação com o público interno? 

(1= nenhuma importância/ 5= máxima importância) 

Cartazes 

Jornal 
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Mensagens eletrônicas 

Revista 

Rádio  

Internet 

Televisão 

Redes sociais 

De um a cinco, qual deve ser a prioridade da gestão em relação à comunicação do 

Ifce? 

(1= nenhuma importância/5 = máxima importância) 

Estruturar a equipe de comunicação da reitoria 

Estruturar a equipe de comunicação dos campi 

Estabelecer a política de comunicação do ifce 

Fortalecer a comunicação interna 

Fortalecer a comunicação externa 

Fortalecer as mídias sociais 

Ouvir/interagir com a sociedade 

Tornar a instituição mais transparente 

Investir em veículos de comunicação próprios 

Investir em assessoria de imprensa 

Investir em publicidade 

Investir em relações públicas e eventos 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES 

COMUNICADORES 

Sobre o entrevistado 

Idade: 

Sexo: 

Formação: 

Data de ingresso no Ifce: 

Cargo: 

Função: 

Atuação profissional anterior (áreas e período): 

Ex- aluno do Ifce/Cefetce/Etfce? Sim/não 

Tema: percepção e desafios da comunicação 

1. Qual a palavra ou expressão que melhor define a comunicação do Ifce, da 

perspectiva de seu campus? 

2. De modo ideal, qual deveria ser o papel da comunicação do Ifce? 

3. Nos próximos anos, qual lhe parece ser o principal desafio da comunicação 

do órgão? 

4. Quais as principais contribuições que a comunicação pode dar à gestão do 

Ifce? 

5. Existe relação entre a comunicação do órgão e a comunicação pública? 

Tema: alinhamento da comunicação 

1. A comunicação é vista pela direção do Ifce como operacional ou estratégica? 

2. A comunicação é ouvida/consultada no processo de tomada de decisões dos 

dirigentes do órgão? 

Tema: prática comunicacional 

1. Quantas pessoas atuam na comunicação de sua unidade e em quais 

atividades? 
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2. Quais as principais contribuições que a comunicação pode dar à gestão do 

Ifce? 

3. Existe relação entre a comunicação do órgão e a comunicação pública? 

 Tema: demanda comunicacional 

1. Quem lhe solicita ações de comunicação? 

Reitor/diretor geral 

Chefe de gabinete 

Diretores 

Gestores em geral 

Coordenador de comunicação 

Outros- quais? 

2. A quem você se reporta diretamente? 

Reitor/diretor geral 

Chefe de gabinete 

Diretores 

Gestores em geral 

Coordenador de comunicação 

Outros- quais? 

3. Quais são as atuais funções da comunicação? 

Assessoria de imprensa e relações com a mídia 

Comunicação interna 

Redes sociais 

Site  

Gerenciamento de crises 
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Propaganda/publicidade 

Eventos 

Outras- quais 

4. Quais são as atividades prioritárias da comunicação? 

Assessoria de imprensa e relações com a mídia 

Comunicação interna 

Redes sociais 

Site  

Gerenciamento de crises 

Propaganda/publicidade 

Eventos 

Outros- quais 

5. Quais são as atividades mais valorizadas internamente? 

Assessoria de imprensa e relações com a mídia 

Comunicação interna 

Redes sociais 

Site  

Gerenciamento de crises 

Propaganda/publicidade 

Eventos 

Outros- quais 

Tema: perspectivas da comunicação 

Num futuro próximo (de três a quatro anos), qual deveria ser o foco central da 

comunicação do Ifce? 
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De um a cinco, qual o grau de importância as mídias abaixo têm nas estratégias de 

comunicação com o público externo? 

(1= nenhuma importância/ 5= máxima importância) 

Jornal 

Revista 

Rádio  

Internet 

Televisão 

Redes sociais 

De um a cinco, qual o grau de importância as mídias abaixo têm nas estratégias de 

comunicação com o público interno? 

(1= nenhuma importância/ 5= máxima importância) 

Cartazes 

Jornal 

Mensagens eletrônicas 

Revista 

Rádio  

Internet 

Televisão 

Redes sociais 

A comunicação do campus/reitoria utiliza as ferramentas eletrônicas abaixo? 

Blogs 

Facebook 

Orkut 
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Twitter 

Tema: planejamento da comunicação 

O órgão proporciona treinamentos e capacitações adequadas a melhoria das 

atividades desenvolvidas? 

Sim/não 

Você costuma solicitar treinamentos e capacitações para a melhoria das atividades 

desenvolvidas? 

Sim/não 

Por quê? 

A comunicação do campus tem orçamento definido/planejado? 

Sim/não 

Por quê? 

Há planejamento para as ações de comunicação? 

Sim/não 

Para quem responde sim 

O planejamento ao qual se refere contempla quais etapas? 

Reunião anual de planejamento 

Análise do ambiente externo 

Análise do ambiente interno 

Definição de objetivos 

Definição de ações prioritárias 

Definição de metas 

Definição de indicadores 

Definição de responsabilidades 
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Definição de ferramentas de avaliação 

Há avaliação das ações de comunicação? 

Sim/não 

Para quem responde sim 

A avaliação a qual se refere contempla quais etapas? 

Mensuração do alcance de objetivos 

Monitoramento dos indicadores 

Uso de pesquisas de opinião 

Para quem responde sim para monitoramento e avaliação 

Os resultados auxiliam na definição de... 

Das estratégias de comunicação 

Dos objetivos do órgão público 

Do orçamento da comunicação 

Da formação da equipe da comunicação 
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ANEXO A – MODELO DE FORMULÁRIO DE NOTAS PARA O PORTAL 

 

CEARÁ

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

 
 

FORMULÁRIO DE ENVIO DE NOTAS PARA O PORTAL 
Preencher o formulário com as informações contidas na tabela e em atenção à observações discriminadas abaixo: 

 

Observações:  

1) Todos os campos do formulário devem ser preenchidos com letra “Times New Roman”, tamanho 12, sem espaçamento 
entrelinhas nem margem de parágrafo;  

2) Observar o limite de caracteres solicitado, com atenção especial aos títulos, pois ficam desformatados quando excedem a 
quantidade estabelecida. 

 

Título da nota 

(de 30 a 45 caracteres) 
* Indicar o município que compreende 

o campus 

 

Abre 

(até 70 caracteres) 
* Indicação objetiva do que se 

encontrará no texto com a finalidade 

de complementar o título. 

* Não inserir pontuação final, devendo 

preferencialmente haver uma única 

frase. 

 

Autor da nota 

(redator do texto) 

 

 

Revisão da nota 

(revisor de português) 
* Reservado para o professor 

graduado em letras-português. 

s; 

 

Autorização da nota 

(responsável pela aprovação 

do conteúdo) 
* Feito por um ocupante de cargo de 

gestão/coordenação. 

 

 

Texto 

(redigido com no mínimo 2 e 

no máximo 5 parágrafos, de 4 

a 7 linhas cada, com fonte 

Times New Roman, tamanho 

12) 

 

Legenda da foto 

(no máximo 70 caracteres) 
* Imagem deve ser enviada em anexo 

ao e-mail da nota, obrigatoriamente 

nos padrões: 285 X 285 pixels e 

resolução de 72 pixels/polegada 

 

Descrição da foto 

(para o sistema de 

acessibilidade) 
* Não é a repetição da legenda, mas, 

a descrição daquilo que se vê na 

imagem 
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Créditos da foto 

(autoria da foto) 
* Em caso de imagens que o autor 

não faça parte da comunicação do 

IFCE, mas doou a imagem para o uso, 

indicar com “/divulgação”, ou somente 

“divulgação” se não identificar a 

autoria.  

* Em caso de imagens que foram 

utilizadas em outras publicações ou 

que sejam de um evento não atual 

para compor a nota, indicar com 

“/arquivo”, ou apenas “arquivo” se não 

identificar a autoria. 

Atenção: nunca usar imagens da web 

a menos que seja de bancos gratuitos. 

 

 

 

 


