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Resumo 

A proposta do presente trabalho é verificar como a pesquisa qualitativa, desenvolvida com 
base na metodologia focus group, contribui na melhoria da comunicação organizacional, 
alimentando, com informações, o plano de ação. Nesta perspectiva, o trabalho é embasado 
nos subsídios teóricos sobre comunicação, identidade, pesquisa de opinião qualitativa - 
focus group e contempla o estudo de caso “Identidade do Aluno” do Centro de Ciências 
Comunicação da Universidade de Caxias do Sul3. Enfatiza-se que não é intenção encontrar 
uma resposta, mas sim, analisar um percurso para análise da questão, visando contribuir na 
construção de alternativas de comunicação nas organizações. 
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1. Introdução 

Vivemos a era da complexidade em que é necessário compreender a existência da 

incerteza e trabalhar com os diversos recursos disponíveis e possíveis para conceber formas 

de entender os limites e desafios desse novo contexto. Assim, pode-se dizer que o universo 

global, caracterizado por ambientes sociais, políticos, econômicos, ecológicos, geográficos 

e culturais que se inter-relacionam constantemente, é cada vez mais complexo.  

Segundo Edgar Morin (1991), a sociedade é produzida pelas interações dos 

indivíduos que a constituem. Assim, na condição de um todo organizado e organizador, a 

própria sociedade retroage para produzir os indivíduos por meio da educação, linguagem e 

escola, e, em contrapartida, em suas interações, os indivíduos produzem a sociedade e esta 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 03 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional/ GP RP e Comunicação 
Organizacional do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, UNIFOR, Fortaleza/CE, de 03 a 07 de 
setembro de 2012. 
2 Bacharel em Comunicação Social, habilitação Relações Públicas (UNIJUÍ), Especialista em Gestão da Informação 
Estratégica pela UCS, Université de Poitiers e Universidade de Monterrey, Mestre em Administração pela UCS e 
doutoranda do PPGCOM - Doutorado em Comunicação/ PUCRS. Atualmente é professora do curso de Relações Públicas 
da Universidade de Caxias do Sul, membro do GECOR (Grupo de Estudos em Comunicação Organizacional) PPGCOM/ 
PUCRS, membro da célula Brasil da CISC (Comunidade Ibero-americana de Sistemas do Conhecimento) e da RCMFM 
(Rede dos Centros Mediterrâneos de Formação Multimídia).  
3 A equipe que realizou a pesquisa Identidade do Aluno foi formada pelas professoras: Eulalia Isabel Serpa dos Santos 
Coelho, Marilda Cecília Dall´Agno, Tarsila Maria e Tassiara Baldissera Camatti, todas docentes do Centro de Ciências da 
Comunicação da Universidade de Caxias do Sul/RS. 
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produz os indivíduos que a reproduzem. Tudo isso acontece num circuito em espiral, por 

meio da evolução histórica que integra organizações e ambientes. 

Nesse cenário, estudar como acontece o processo de comunicação nas organizações 

e quais os benefícios do feedback para a gestão das mesmas torna-se importante, 

considerando que o ambiente organizacional necessita da comunicação para o bom 

funcionamento dos processos, relacionamento com os públicos e sedimentação da sua 

identidade.  

Para isso, apresenta-se a prática de pesquisa Focus Group, realizada em uma 

instituição de ensino superior, visando identificar as aspirações dos acadêmicos na escolha 

de sua profissão e quais seus tópicos de interesse para a adequação das atividades 

extracurriculares oferecidas. Também conhecer a sua avaliação acerca das habilitações de 

Comunicação, quais os pontos deficitários que devem ser melhorados e quais os pontos 

positivos que devem ser valorizados enquanto diferenciais reconhecidos. 

Dessa forma, a proposta deste artigo é valida pela iniciativa de buscar na visão dos 

alunos, novas estratégias para ampliar a eficiência do Curso na formação técnica, científica 

e humana dos futuros comunicadores. Além disso, o caso expõe a importância da 

comunicação enquanto processo de interação de diferentes universos de conhecimento, 

resultando no fortalecimento da identidade organizacional. 

 

2. Comunicação Organizacional e Identidade 

O ser humano é o ator central das relações organizacionais. Como ser múltiplo e 

uno, agrega em si conhecimento e experiência e tende a interagir com os demais indivíduos 

a fim de fomentar novos conhecimentos. Além disso, o indivíduo enquanto ser relacional 

pertence a diversos grupos (ou tribos), onde sedimenta laços e cria significados para 

fortalecer sua identidade.  

Para estabelecer essas relações, o indivíduo precisa interagir, trocar e integrar 

informações e conhecimentos, ou seja, precisa se comunicar. Se considerarmos o âmbito 

das organizações, verifica-se que por meio da comunicação, os indivíduos se predispõem ao 

relacionamento e dessa forma instituem uma ligação direta de lugar com o ambiente 

organizacional.  

Shirato (2004) expõe em sua obra que a organização forma uma rede de 

envolvimento que vai além de suas barreiras físicas, interferindo diretamente na vida do 
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indivíduo que, por vezes, deixa de ser si próprio e passa a ser parte da organização. A 

autora denomina este fenômeno de “feitiço das organizações”, onde as mesmas efetivam a 

produção de imaginários de uma pseudo-realidade, forjada por relações vinculadas a 

intenções e promessas, impedindo o indivíduo de avaliar racionalmente as relações 

existentes.  

Importantes contribuições para a compreensão das organizações no contexto atual 

são trazidas também por Gareth Morgan. Em sua obra “As imagens da organização” (1996), 

o autor utiliza metáforas para caracterizar as diversas formas simbólicas em que as 

organizações se apresentam.  Assim, as imagens, ou metáforas, são fontes de informação 

que nos permitem compreender e atuar, de forma adequada, nos diferentes modelos 

organizacionais.  

Dessa forma, acredita-se que o conjunto de metáforas traz em seu bojo o princípio 

da teoria da complexidade, que segundo Morin (2007), necessita da interação de 

conhecimentos individuais para entender a composição do tecido em que se unem sujeitos 

heterogêneos, entendendo que as partes (os indivíduos) são fundamentais na composição do 

todo. Ao mesmo tempo, a complexidade necessita entender o todo (o tecido), enquanto 

conjunto de acontecimentos nem sempre previstos e organizados, mas, como ambiente de 

mutação, no qual ao mesmo tempo em que há certa ordem e organização, há a desordem, a 

incerteza, que tiram a estabilidade do contexto, criam a crise e estimulam a uma nova 

organização, provida de reflexão das partes para a recomposição do todo. 

As imagens de Morgan (1996) retratam, por meio de metáforas, as diversas relações 

existentes entre as organizações e seus públicos e como as mesmas se estabelecem no 

ambiente organizacional. Mais que isso, retrata o modo como as organizações entendem seu 

contexto e operam no ambiente complexo, levando em conta oportunidades e ameaças para 

gerenciar seus recursos e ampliar, ou não, resultados. 

Nesse cenário, os indivíduos precisam manter-se atentos a fim de perceber o quanto 

as mudanças organizacionais são reais ou espetacularizadas, evitando que sejam envolvidos 

no “feitiço” organizacional. Segundo Chanlat (1993) o homem precisa ter espaço de fala 

para efetivar a idéia do coletivo, deixando de ser um número e passando a ser agente da 

comunicação. Nesse prisma, a comunicação passa a ser fundamental para perceber a 

realidade organizacional e compreender as diversas interpretações que advém de seus atores 

e como os mesmos efetivam relações que buscam identificá-los e lugarizá-los. 
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Curvello (2009) entende a comunicação sob a ótica da perspectiva processual e 

cognitiva, considerando as organizações sistemas de comunicação autopoiéticos, que criam 

e recriam seus fluxos, formas e processos de comunicação, evoluindo junto à complexidade 

do contexto. Com isso, o autor expõe a necessidade de entender-se a teoria sistêmica além 

da visão positivista e funcionalista, a fim de compreender seus benefícios para a interação 

humana. 

Segundo Casali (2009), a comunicação envolve, no ambiente organizacional, 

relações de poder e fundamenta-se como um processo contínuo de criação, manutenção e 

transformação do coletivo. Assim, utiliza a informação clara, transparente e objetiva para 

evitar que a equipe mude, altere ou interprete, de forma equivocada, a mensagem. Para a 

autora, “a comunicação organizacional é caracterizada como um processo social que aciona 

universos objetivos e subjetivos na criação de um ambiente ao mesmo tempo estável e 

mutante” (CASALI, 2009, p.107). 

Assim, para que a comunicação se fundamente e crie corpo no ambiente 

organizacional, posicionando-se como agente de mudança, é necessário criar espaços de 

interlocução, via conversação. Para tanto, compreender os modelos de discursos presentes 

nas organizações torna-se imprescindível. 

Conforme Roman (2009), os discursos organizacionais são caracterizados pelos 

ditos, mal-ditos e não-ditos. Os “Ditos” são formais, a comunicação construída e exposta 

nos meios conhecidos pelos públicos envolvidos no processo. Os “Mal-ditos” normalmente 

surgem do que foi dito mas não foi aplicado, efetivado. Divertem, agregam, provocam e 

dominam. São os discursos informais, presentes, normalmente, nos ruídos de comunicação 

e nas chamadas “conversas de corredor” ou “rádio peão” (grifo nosso). Os “Não-ditos” 

compreendem outras formas de linguagem no discurso, envolvendo também o que não é 

realmente dito pela fala ou escrita, mas sim, comunicado pelas mensagens subliminares. 

Compreende a amargura e os sentimentos de aversão e resulta, normalmente, em anestesia, 

apatia e constrangimento.  

Nesse cenário de discursos, verifica-se novamente a complexidade da comunicação. 

Os “Mal-ditos” são entendidos assim como combustível que revitaliza a organização, 

gerando desordem. Para tanto, o processo de comunicação organizacional deve ater-se a 

gerenciar esse tipo de discurso, além dos outros, a fim de levar a organização ao 

restabelecimento da ordem. Assim, a produção de sentido se evidencia como um 

movimento circular que envolve o processo de relacionamento, no ambiente organizacional. 
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Isso torna o enunciado válido para a comunicação, que busca, nas contradições, meios de 

construção e reconstrução da identidade organizacional. 

Para elucidar tal aspecto, buscou-se na pesquisa focus group elementos de análise. 

3. Pesquisa de opinião como desenho de cenário: Focus Group 

Segundo Parasuraman (1986, p.245) uma entrevista Focus Group envolve uma 

“discussão objetiva conduzida ou moderada que introduz um tópico a um grupo de 

respondentes e direciona sua discussão sobre o tema, de uma maneira não-estruturada e 

natural”. O foco ou o objeto de análise é a interação dentro do grupo.  

Morgan (1988) relata que o uso do Focus Group é particularmente apropriado 

quando o objetivo é explicar como as pessoas consideram uma experiência, uma ideia ou 

um evento, visto que a discussão durante as reuniões é efetiva em fornecer informações 

sobre o que as pessoas pensam ou sentem ou, ainda, sobre a forma como agem. 

As características gerais do Focus Group são, segundo Kreuger (1994), 

envolvimento de pessoas; reuniões em série; homogeneidade dos participantes quanto aos 

aspectos de interesse da pesquisa; geração de dados; natureza qualitativa; e discussão 

focada em um tópico que é determinado pelo propósito da pesquisa. 

O Focus Group pode ser utilizado em quase toda situação que necessita de alguns 

insights preliminares. Parasuraman (1986, p.258) destaca três aplicações mais frequentes: 

1. Conhecimento dos consumidores: técnica interessante para ajudar os 
pesquisadores a conhecerem as percepções, opiniões e preocupações do 
consumidor em relação a produtos e serviços; 
2. Planejamento de um novo produto: Focus Groups são úteis na geração de 
idéias para novos produtos; 
3. Propaganda: Focus Groups são utilizados para desenvolver conceitos criativos 
e materiais interessantes para a elaboração de propagandas. (Ibidem) 
 

 

Com vistas às três aplicações elencadas, pode-se dizer que o método é válido para a 

proposta apresentada por: auxiliar na identificação do perfil do aluno do Curso de 

Comunicação Social da UCS, gerar ideias para a execução de eventos e atividades que 

agreguem participação efetiva do público-alvo e desenvolver a nova identidade de 

integração do Curso, materializada no Centro de Ciências da Comunicação, que deve ser 

introjetada por alunos, professores e a comunidade.  

O Focus Group propicia riqueza e flexibilidade na coleta de dados, normalmente 

não disponíveis quando se aplica um instrumento individualmente, além do ganho em 

espontaneidade pela interação dos participantes. Por outro lado, segundo Kreuger (1994) e 
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Morgan (1988), algumas desvantagens é que esta técnica exige maior preparação do local, 

os dados são mais difíceis de analisar (visto que os comentários surgem no ambiente social 

do grupo), exige entrevistadores cuidadosamente treinados, os grupos são difíceis de reunir 

e não é possível saber se a interação em grupo reflete ou não o comportamento individual. 

Apesar das desvantagens enumeradas, a aplicação do Focus Group possibilita a 

coleta de dados interessantes, os quais aportam uma convicção ao pesquisador ou analista e 

lhe oferecem subsídios para a elaboração de hipóteses ou a construção de instrumentos ou 

mesmo de referenciais ou frameworks que permitirão avançar as investigações. Assim, cabe 

ressaltar que o Focus Group pode ser usado como pesquisa preliminar para preparar 

questões específicas em um grande projeto ou como uma pesquisa para esclarecer 

resultados de outros estudos.  

Nesse contexto de associação de diferentes métodos de pesquisa o Focus Group 

pode, segundo Morgan (1988), Kreuger (1994) e Greenbaum (1993) preceder um método 

quantitativo a fim de aprender o vocabulário e descobrir o pensamento do público-alvo para 

focar as inferências futuras sobre o mesmo; ser utilizado ao mesmo tempo em que métodos 

quantitativos, quando o objetivo é a triangulação; ou suceder um método quantitativo, para 

explorar ou esclarecer questões que emergiram na análise do método quantitativo. 

Enfim, conforme Giovinazzo (2001) pode-se afirmar que o posicionamento do 

Focus Group no desenho da pesquisa é definido pelo objetivo de sua aplicação. É 

conveniente, portanto, que a utilização da técnica seja precedida de reflexão sobre a 

expectativa de uso dos seus resultados e sobre o papel que atuará no roteiro da pesquisa. 

 

4. O caso Identidade do Aluno de Comunicação 

A partir do resgate teórico efetivado, buscou-se a análise de um caso organizacional, 

a fim de demonstrar como acontece o processo de comunicação e verificar como a pesquisa 

contribui para o desenho do cenário futuro e na definição das ações a serem implementadas.  

A proposta de estudo aplicada nesta pesquisa combina os tipos descritivo e 

interpretativo no momento em que busca identificar a complexidade de uma situação 

organizacional, integrando e relacionando conceitos com dados empíricos obtidos no 

campo, visando ampliar, desta forma, a abrangência do modelo teórico estudado.  

Assim, devido à baixa participação de alunos e professores do Curso nas diversas 

atividades promovidas durante os semestres letivos; devido às críticas recebidas na 

avaliação on line acerca da necessidade de qualificação nas atividades propostas aos 
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acadêmicos; devido à grande concorrência existente no mercado entre as Instituições de 

Ensino Superior e pela identificação de pontos para melhoria na pesquisa com alunos 

egressos que auxiliou na reestruturação dos currículos do Curso, entende-se que é urgente e 

necessário delinear um perfil do aluno de Comunicação Social da Universidade de Caxias 

do Sul, a fim de identificar, em suas opiniões, melhorias que possam ser implementadas no 

Curso para a preparação do futuro profissional. 

A amostra do estudo proposto foi composta por alunos de terceiro semestre, 

divididos em três grupos por habilitação, de no mínimo três e máximo seis participantes, 

escolhidos aleatoriamente, denominados Piloto. Para a efetivação da pesquisa definiram-se 

13 grupos de alunos, também de no mínimo três e máximo seis participantes, escolhidos 

aleatoriamente, denominados Principais. No quadro a seguir se expõe a concepção e a 

estrutura dos grupos. 

  
Quadro 1: Grupo Principal da Pesquisa Identidade do Aluno de Comunicação UCS 

GRUPO 1: Alunos iniciantes de Jornalismo 

GRUPO 2: Alunos iniciantes de PP 

GRUPO 3: Alunos iniciantes de RP 

GRUPO 4: Alunos entre 5º e 7º semestre de Jornalismo 

GRUPO 5: Alunos entre 5º e 7º semestre de PP 

GRUPO 6: Alunos entre 5º e 7º semestre de RP 

GRUPO 7: Alunos formandos de Jornalismo 

GRUPO 8: Alunos formandos de PP 

GRUPO 9: Alunos formandos de RP 

GRUPO 10: Membros do DA de Jornalismo 

GRUPO 11: Membros do DA de PP 

GRUPO 12: Membros do DA de RP 

GRUPO 13: Equipe de alunos de Jornalismo, PP e RP integrantes da AECI – Agência 

Experimental de Comunicação Integrada  

Fonte: Elaboração própria. 

 

A pesquisa foi realizada durante os meses de Setembro e Outubro/2009 e utilizou 

como infraestrutura a sala de espelhos do SEPA (Serviço de Psicologia Aplicada da UCS) 

com cadeiras para no mínimo seis pessoas, câmera de vídeo, gravador e microfone. 
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 O roteiro aplicado teve base na estrutura exposta por Yin (2005) e objetivou delinear 

o perfil do aluno do Curso de Comunicação Social da Universidade de Caxias do Sul, a fim 

de identificar, em suas opiniões, melhorias que pudessem ser implementadas para a 

preparação do futuro profissional.  

Assim, após o teste do roteiro realizado com o Grupo Piloto, definiu-se o roteiro 

norteador da pesquisa qualitativa realizada, exposto abaixo, que foi aplicado conforme 

metodologia Focus Group. 

  

Quadro 2: Roteiro norteador da Pesquisa Identidade do Aluno de Comunicação UCS 

ROTEIRO 
 
FILTRO 
1 – Por que você optou pelo curso? 
2 – Na sua percepção quais os pontos fortes e fracos do curso? 
3 - Na sua percepção quais as possibilidades de atuação profissional? 
 
EVENTOS 
4 - Na sua percepção o que deveria ser feito para validar a qualidade do curso como meio 
formador de profissionais aptos às necessidades do mercado? 
5 – No seu entendimento os eventos são momentos de aprendizado? 
6 – Como você qualifica os eventos oportunizados pelo curso? 
7 – Destaca algum? Qual? Por que? 
8 – Quais são os requisitos que considera importantes/indispensáveis para que você 
participe de eventos? 
 
ANÁLISE DOS MEIOS 
9 – Você percebe a UCS TV integrada ao Curso? Se sim, de que forma? 
10 – Qual é a sua avaliação da UCS TV enquanto canal de comunicação? 
11 – Enquanto aluno de Comunicação, como você poderia contribuir? 
12 – Você percebe a Rádio Universidade - UCS FM integrada ao Curso? Se sim, de que 
forma? 
13 – Qual é a sua avaliação da Rádio Universidade - UCS FM enquanto canal de 
comunicação? 
14 – Enquanto aluno de Comunicação, como você poderia contribuir? 
15 – Você percebe a Rádio Comunitária - AM integrada ao Curso? Se sim, de que forma? 
16 – Qual é a sua avaliação da Rádio Comunitária - AM enquanto canal de comunicação? 
17 – Enquanto aluno de Comunicação, como você poderia contribuir? 
 
ANÁLISE DA AGÊNCIA 
18 – Você percebe a Agência Experimental de Comunicação Integrada realmente integrada 
ao Curso? Se sim, de que forma? 
19 – Qual é a sua avaliação da Agência Experimental de Comunicação Integrada enquanto 
canal de comunicação? 
20 – Enquanto perfil do comunicador que você quer ser, qual é a importância da prática da 
comunicação integrada na sua formação? 
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21 – Você considera que a prática da comunicação integrada está acontecendo no Curso? 
Por que? Em que ambientes? 
22 – Enquanto aluno de Comunicação, como você poderia contribuir? 
 
FECHAMENTO 
23 – De forma geral, qual o conceito/nota você dá para o Curso? Por que? 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Após a realização de todos os Focus Group iniciou-se o processo de tabulação dos 

resultados. Para tanto, todos os DVDs foram decupados a fim de estruturar as informações 

de forma a obedecer a sequência dos pontos de análise do roteiro proposto e validado. Isso 

se deve principalmente ao fato da característica desse tipo de pesquisa, que propicia a 

manifestação espontânea dos entrevistados, seguindo o roteiro proposto mas não se 

limitando ao regramento de sua sequência. 

 

5. Resultados e influencias da pesquisa no plano de comunicação 

A pesquisa realizada objetivou delinear o perfil do aluno do Curso de Comunicação 

Social da Universidade de Caxias do Sul, a fim de identificar, em suas opiniões, melhorias 

que possam ser implementadas, para a preparação do futuro profissional.  

Durante seu desenvolvimento, foram cumpridos os objetivos específicos onde se 

identificou os grupos de alunos com características comuns para efetivar a pesquisa, 

dividindo-os em grupos focais; aplicou-se a pesquisa qualitativa no método Focus Group 

para os grupos selecionados; e identificaram-se, por meio da análise dos resultados da 

pesquisa, deficiências no Curso que devem ser combatidas e pontos positivos que devem 

ser aprimorados. Assim, após a finalização da decupagem, cruzamento de dados e análise, 

apresenta-se a seguir os resultados finais da pesquisa realizada.  

Parte I – Filtro. A primeira parte do roteiro, denominado “FILTRO”, buscava 

identificar alguns quesitos fundamentais para qualificar o Curso de Comunicação da UCS. 

Assim, inicialmente perguntou-se acerca de quais critérios influenciavam os alunos na 

escolha do Curso. Verifica-se que o critério de identificação com o Curso tem maior 

incidência como fator de opção pela Comunicação, com 41%. Ao mesmo tempo, 22% dos 

entrevistados consideram como fator de opção a proximidade geográfica, uma vez que não 

há outro Curso de Comunicação na região, o que nos leva a entender que de fato existe um 

percentual significativo de alunos habitantes da mesma que optam pela UCS. Por outro lado 

a identificação com o Curso sugere que há alunos de outras regiões que também optam pela 
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UCS, pela existência do mesmo. No critério influência da família pode-se entender que, por 

questões culturais relativas à economia, tradição, emoção, entre outros há a opção pela 

UCS, sendo esta representada por 10%. Critérios como estrutura da UCS, mercado de 

trabalho e oferta de curso noturno denotam, conjuntamente, 18% como fatores de opção dos 

alunos. De maneira mais amena, aparecem os critérios aluno do CETEC4, conceito da UCS 

e imagem do Curso, todos com 3%, individualmente. 

O principal ponto forte elencado pelos alunos é a comunicação integrada, com 

29%. No entanto, também se verificam como pontos fortes de grande incidência a 

qualificação do corpo docente, com 18% e os laboratórios, com 17%. O fator 

relacionamento representa 12% e sugere a disposição do aluno em buscar momentos de 

troca com o professor e demais colegas. Isso também se verifica na comunicação integrada. 

Outros fatores como UCS Virtual, avaliação on line, professores exigentes e Agência foram 

elencados como pontos fortes, representando 6% cada. Além desses, a imagem do Curso e 

as salas de aula do Bloco M aparecem com 3%. 

Na visão dos alunos, a falta de informação e comunicação é o principal ponto fraco 

do curso, representado por 23%. A isso se soma a falta de pré-disposição para a 

comunicação integrada com 15%, totalizando 38%. Há também forte incidência acerca da 

precariedade dos laboratórios (principalmente de informática), com 11%. A falta de 

disciplinas que desenvolvam habilidade profissional aparece com 10%, demonstrando a 

preocupação dos alunos com o exercício da profissão. Também com 10% é citada a gestão 

acadêmica deficiente, que diz respeito aos aspectos estruturais e conjunturais do curso, que 

envolvem desde o aproveitamento de horários de aula até a comunicação convergente. Um 

fator importante citado pelos alunos diz respeito à burocracia para utilização de 

equipamentos, que atrapalha o desempenho acadêmico, representando 8%. A questão da 

teoria e prática deficitárias é elencada, trazendo à tona a necessidade de equilíbrio e 

interação entre ensino, pesquisa e extensão, com 6%. Aliada a isso, está a atualização dos 

professores com 5%; professores pouco exigentes, com 3%, além da deficiência detectada 

nas disciplinas de Língua Portuguesa e texto, com 3% e nas disciplinas de rádio e TV, com 

2%. Na sequência aparecem a falta de oferta do curso noturno, com 2%, a imaturidade 

acadêmica e o preço alto, com 1% cada. 

Os alunos percebem boas possibilidades de atuação profissional devido à 

necessidade de comunicação integrada e profissionais de comunicação, existente no 

                                                 
4 CETEC – Centro Tecnológico Caxias do Sul – Escola secundarista da UCS. 
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mercado, com incidência de 46%. Ao mesmo tempo, a pequena qualificação e experiência, 

representadas por 26%, comprometem a atuação profissional. Isso tudo, seguido por 20% 

de percepção quanto à imaturidade do mercado local, o que significa, na visão do aluno, 

que o mercado local não está preparado para absorver este profissional. Com menor 

incidência aparecem a atuação na profissão, com 5% e como empreendedor, com 3%, 

somando 8%. 

Parte II – Eventos. A segunda parte do roteiro, denominada “EVENTOS”, buscava 

identificar a função de aprendizado e validação, o grau de qualificação, os destaques e 

os requisitos para participação nos eventos promovidos pelo CECC. Dentre os critérios 

que validam a função do evento como meio de aprendizado, 33% dos alunos elencam o 

aproveitamento que se faz do mesmo em sala de aula, por meio da discussão dos assuntos 

do evento, inserindo-o como parte do cronograma da disciplina e estabelecendo relação 

com a aula. Nesse sentido 27% dos alunos entende ser necessário motivar o interesse a 

participação, por meio da relação teoria e prática, e 20% elenca que o comprometimento e 

participação do professor, para isso, é fundamental. Além desses critérios são citados, com 

7% cada, a importância do evento trazer conteúdo e gerar conhecimento, além de ser 

entendido como ferramenta para adquirir experiência por 6% dos alunos. 

Quando questionados acerca dos requisitos importantes à participação em 

eventos, 18% dos alunos elencou a necessidade de um tema atual, 16%  a divulgação do 

CECC, que deve utilizar também UCS Virtual e e-mail além do mural, e outros 16% a 

qualificação e desempenho do palestrante, que deve agregar dinamismo e interação. 14% 

dos alunos qualificam a divulgação e incentivo do professor como requisito à participação e 

12% a pré-disposição do aluno em participar, agregando maturidade e discernimento. 9% 

dos alunos elencam o requisito relação entre teoria e prática no ensino, pesquisa e extensão, 

demonstrando a importância da interação entre mercado e academia. Outros três requisitos 

aparecem, com 5% cada, expondo que, para os alunos, o evento deve ser em horário de 

aula, deve ter formato dinâmico (ter mais espaço para exercitar comunicação, “ir onde o 

povo está”) e infraestrutura adequada, primando pela acomodação dos participantes, o que 

demonstra organização. 

Os resultados das partes III – Meios e IV – Agência, foram suprimidas desse artigo 

devido a restrição de espaço, mas cabe ressaltar que as mesmas referendam a falta de 

comunicação existente no curso, que causa desconhecimento dos alunos a cerca das ações 

efetivadas.  
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Parte V – Fechamento. A quinta parte do roteiro, denominada “FECHAMENTO”, 

buscou identificar as sugestões dos alunos. A seguir o resultado.  

 

Quadro 3: Resultados da Parte V - Fechamento 

Grupo Principal Sugestões 

Alunos Jornalismo - Ampliar os momentos de diálogo.  
- É preciso melhorar a estrutura curricular e física. 
- Ampliar integração do CECC com os meios 
comunicação e com a sociedade. 

Alunos PP - Ampliar a participação dos alunos 
- Desenvolver habilidade profissional com vistas ao 
mercado de trabalho. 

Alunos RP - Valorização do curso desde as disciplinas iniciais. 
- Atualização e qualificação do professor. 

Alunos Grupo Integrado 

(Agência + DA’s) 

- Retorno da avaliação on line pelos coordenadores. 
- Cumprimento da carga horária das aulas. 
- Reduzir preço do estágio. 
- Ampliar o comprometimento dos professores.  
- Incentivar a troca de informações e experiências entre 
veteranos e calouros. 
- Minimizar a burocracia. 
- Ampliar o diálogo e integração do CECC com os alunos. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Assim, com base nas sugestões da pesquisa realizada, o Centro de Ciências da 

Comunicação traçou um plano de ação que englobou diversas ações. Esse iniciou em 2009 

e visa atender as demandas identificadas como prioritárias pela pesquisa. Abaixo algumas 

ações que estão em desenvolvimento. 

 

Quadro 4: Ações em desenvolvimento a partir da Pesquisa realizada 

Ação Descrição Período 

Assembleia dos 

Alunos 

Reunião com todos os alunos do curso para 

esclarecimento de pendências e busca de 

sugestões e melhorias para o curso. 

Semestral 

Projeto a nova 

Cara do CECC 

Campanha de busca de sugestões e construção 

da identidade do Centro de Ciências da 

Comunicação a partir da participação dos 

alunos, com ação de persuasão via campanha 

Dez/2009 a 

Dez/2010 
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de publicidade. 

Melhoria dos 

laboratórios 

Troca de todos os computadores defasados dos 

laboratórios de edição e criação e ampliação 

dos equipamentos disponíveis para os alunos 

nos laboratórios de fotografia e televisão. 

Dez/2009 a 

Dez/2010 

Ampliação da 

participação dos 

DA’s 

Semana Integrada de Comunicação com a 

programação única dos DA’s e do Centro de 

Ciências da Comunicação, reforçando uma 

semana única de atividades. 

Semestral 

Web rádio e Web 

TV 

Criação do Portal Frispit, integrando Blog, 

Twitter, Web rádio e Web TV para divulgação 

do trabalho dos alunos e interação dos mesmos 

com o Centro de Ciências da Comunicação. 

Maio/2010 a 

Dez/2010 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com isso verifica-se que por meio da pesquisa foi possível identificar mudanças 

necessárias para o fomento de uma nova realidade de interação e comunicação entre o 

Centro de Ciências da Comunicação e seus alunos. Acredita-se, no entanto, que esse é um 

processo que abrange o feedback no que diz respeito a compreensão do retorno das 

mensagens comunicadas e a persuasão no que tange a ampliação dos resultados esperados 

com as mudanças promovidas. 

 

5. Considerações finais 

Manifestada em todas as espécies, de diferentes formas, a comunicação perpassou os 

séculos e hoje é entendida como um processo de inúmeras funções. Além de ser uma forma 

de interação humana, é fonte de pesquisa, informação e conhecimento, incluindo-se nisso 

seu fator mensurável tido como o resultado de sua aplicação em determinado setor 

econômico ou empresarial. Conforme Wey (1986, p.11), “o conceito de comunicação 

abrange, em última análise, todos os processos pelos quais os grupos humanos se 

influenciam reciprocamente, aprofundando suas relações necessárias e significativas”. 

A intenção de propor este trabalho de pesquisa foi preencher, ou pelo menos 

minimizar, a lacuna de informação e conhecimento que se tinha no contexto exposto, além 

de atender a solicitação da Direção do CECC e Reitoria da UCS. O Curso de Comunicação 
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da UCS não tem informações precisas de quem é seu aluno e não o conhece a fundo. Dessa 

forma, verifica-se que os esforços despendidos na promoção de atividades e eventos para 

aprimoramento acadêmico não agregam quórum que valide essas iniciativas. Também a 

comunicação efetivada junto ao público é desassociada de fatores que estimulem a 

interação e por isso produz resultados ineficazes, sem continuidade. Isso acarreta um caráter 

imediatista ao formato de comunicação adotado, que agrega sentimento de desinformação e 

insatisfação aos acadêmicos que não têm as suas expectativas atendidas. 

A metodologia proposta, o Focus Group, tem sido cada vez mais utilizada para a 

pesquisa qualitativa. Segundo Aaker (2001, p.216) “cerca de 50 mil deles devem ser 

conduzidos a cada ano”. Com isso, a iniciativa de aplicar um método reconhecido para 

buscar resultados verídicos acerca da realidade é fator de relevância desta pesquisa. 

Se considerarmos o contexto e os objetivos pode-se afirmar que este projeto foi 

desafiador. Buscar um meio de efetivar a pesquisa de identidade dos acadêmicos do Curso 

para identificar o posicionamento atual e ideal do mesmo frente ao seu público-alvo, 

considerando a crescente concorrência de mercado e atentando para a missão da UCS, 

tornou esta iniciativa ímpar em seu ambiente de aplicação.  

Conclui-se, ao término desse trabalho, que os objetivos propostos foram atingidos 

em sua totalidade, pois se delineou o perfil do aluno do Curso de Comunicação Social da 

Universidade de Caxias do Sul, e identificou-se, em suas opiniões, melhorias que podem 

ser implementadas para a preparação do futuro profissional. Além disso, aplicou-se a 

pesquisa qualitativa no método Focus Group para os grupos selecionados por 

características comuns e identificou-se, por meio da análise dos resultados da pesquisa, as 

deficiências no Curso que devem ser combatidas e pontos positivos que devem ser 

aprimorados.  

Quanto às hipóteses elencadas, referenda-se, em relação ao aluno, que o grau de 

interesse em participar dos eventos é reduzido devido simultaneidade do horário de aula 

com os mesmos e pela falta de aproveitamento que se tem em sala de aula. Em relação à 

Universidade, validam-se as hipóteses de que falta divulgação prévia e alinhamento do 

cronograma de eventos com as atividades planejadas pelos professores além dos temas e 

palestrantes não chamarem a atenção dos estudantes, atentando-se, nesse caso, para ações 

de comunicação persuasiva. 

Finalizando, considera-se que, em âmbito geral, esta pesquisa angariou subsídios de 

conhecimento para a ação estratégica do Curso de Comunicação e da Universidade de 
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Caxias do Sul, alimentando inovações e melhorias além de futuras pesquisas de perfil 

acadêmico. Quanto a persuasão, considera-se ser importante aliada da comunicação na 

busca da mudança de atitudes de todos os públicos envolvidos, a fim de que os mesmos 

voltem-se a participação ativa junto ao Centro de Ciências da Comunicação, para 

sedimentar um trabalho duradouro e fortalecer a imagem.  

Com isso, pode-se dizer, conforme o exposto por Schramm (1960), que a 

comunicação como processo complexo e de duplo sentido, que leva em conta as influências 

do contexto organizacional e que pressupõe o feedback como meio de avaliação e 

retroalimentação do processo é viável, eficaz e positiva. Assim, investir, constantemente, na 

busca de alternativas de interação com o público alvo se torna um meio de revigorar o 

processo de comunicação organizacional, ampliar sua abrangência e estabelecer vínculos de 

identidade e crescimento coletivo. 
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