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Resumo 

O presente artigo apresenta uma análise do cenário de midiatização a partir da 

comunicação organizacional do Centro Universitário Franciscano no ambiente virtual. 

Busca-se assim, verificar como são empregadas nesse ambiente virtual midiatizado as 

práticas discursivas já amplamente utilizadas em materiais tradicionais de comunicação. 

Para tanto, analisados os banners dos vestibulares de inverno de 2011, de verão de 2012 

e de inverno de 2012, veiculados no site da Unifra com base nas funções de linguagem 

elencadas por Carrascoza (1999). A descrição das peças foi fundamental para a 

construção da análise e mostrou que a função predominante no corpus é a conotativa ou 

imperativa, e a referencial.  
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Introdução 

Na sociedade da cibercultura, a comunicação organizacional vem sofrendo 

modificações que envolvem tanto a estrutura quanto o conteúdo dos processos de 

interação. A evolução das tecnologias da informação e comunicação permitiu a abertura 

a uma nova gama de possibilidades que ampliaram a relação entre as organizações e 

seus públicos. Sobre esta realidade, Castells (1999, p.13) já afirmava que “o paradigma 

da tecnologia da informação não evolui para seu fechamento como um sistema, mas 

rumo à abertura como uma rede de acessos múltiplos. É forte e impositivo em sua 

materialidade, mas adaptável e aberto em seu desenvolvimento histórico”. A 

comunicação organizacional, então, vem adaptando-se a esse novo paradigma de forma 

constante, através do investimento em novos suportes e conteúdos, caracterizando o 

fenômeno da midiatização. 

No caso das Instituições de Ensino Superior - IES, o estudo do tema tem especial 

importância, pois ao mesmo tempo em que representam o espaço de construção do 

saber, são também objeto de estudo deste mesmo saber. Segundo Barichello (2001, p. 

4), não se pode ignorar esta característica especial dessas instituições: “a universidade é, 
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antes de qualquer função que venha a exercer num determinado tempo ou espaço, uma 

comunidade do saber”. Desta forma, as pesquisas que visam estudar como essas 

comunidades aplicam o saber que ajudam a construir, merecem atenção especial. 

Assim, o presente artigo apresenta uma análise deste novo cenário de midiatização a 

partir da comunicação organizacional do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA 

no ambiente virtual. Sroferneker (2005, p.18), reforça a necessidade de estudar a 

comunicação que é realizada neste ambiente virtual: “o uso da Internet pelas 

organizações torna-se um importante meio de comunicação, que necessita considerar, 

não somente o conteúdo do site, mas também a forma como este é apresentado, 

buscando atender o perfil de seus usuários”. 

Busca-se verificar, assim, como são empregadas nesse ambiente virtual midiatizado as 

práticas discursivas já amplamente utilizadas em materiais tradicionais de comunicação. 

Para tanto, foram analisados os banners dos vestibulares de inverno de 2011, de verão 

de 2012 e de inverno de 2012, veiculados no site da Unifra com base nas funções de 

linguagem elencadas por Carrascoza (1999). Lembramos que para construir a análise, a 

descrição das peças do corpus é parte do processo. 

 

Comunicação organizacional e o ensino superior 

Segundo Nassar (2008, p.62), uma organização é “um sistema social e histórico, formal, 

que obrigatoriamente, se comunica e se relaciona, de forma endógena, com seus 

integrantes e, de forma exógena, com outros sistemas sociais e com a sociedade”. O 

autor complementa afirmando que, para que uma organização exista, é necessário que as 

pessoas se relacionem, tendo a comunicação papel de protagonista: 

 

Os aspectos formais, expressos por regulamentos, normas e procedimentos, 

direitos e deveres, missões e visões, que caracterizam as organizações 

contemporâneas, devem, do ponto de vista da administração, ser informados, 

entendidos, aceitos e implementados pelos que as integram. A comunicação, 

neste contexto formal, é fundamental para que a administração 

organizacional – políticas, planejamentos, ações, coordenações, direções e 

controles - tenham sentido e significado para os integrantes da organização e 

suas redes de relacionamento (NASSAR, 2008, p.63). 

 

Assim, comprova-se que a comunicação é essencial para o bom funcionamento da 

organização independentemente de seu modelo administrativo. O processo de 

comunicação, para Nassar (2008), tem como fonte a administração, que cria as 

mensagens considerando o ambiente e o perfil do receptor, selecionando assim, os 

canais (meios) mais adequados para a veiculação, evita ruídos e controla o processo e 



seus resultados. 

Para Torquato (2002, p. 35) a comunicação organizacional “é a possibilidade sistêmica 

que, integrada, reúne as modalidades de comunicação cultural, comunicação 

administrativa, comunicação social e sistemas de informação”. Já Kunsch (2008) 

destaca a comunicação organizacional a partir de uma perspectiva integrada 

constituindo um mix de comunicação organizacional, o qual abarcaria a comunicação 

institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a comunicação 

administrativa.  

Para Kunsh (2008), a comunicação institucional cria relações confiantes e constrói uma 

reputação positiva perante o público, sendo a sua natureza precípua, institucional. Já a 

comunicação mercadológica busca persuadir o consumidor para adquirir o bem ou 

serviço, ou seja, tem uma manifestação discursiva mercadológica. A autora afirma que 

na prática essas duas ações comunicativas se misturam e se interconectam. E por fim, a 

comunicação interna, que se desenvolve paralelamente a comunicação administrativa, a 

qual visa adequar meios para promover maior integração dentro da organização gerando 

participação de todos os níveis da empresa (KUNSCH, 2008). 

Barichello (2001) acredita ser pertinente pensar instituição de ensino superior como 

uma comunidade do saber, sendo representada pelas concepções de diferentes épocas e 

pela idealização que se concretiza a partir de um local. Assim, uma IES pode ser 

entendida “como o habitat do dissenso, da busca, o lugar de por em comum a 

diversidade do saber” (BARICHELLO, 2001, p. 13).  

Entende-se, assim que a comunicação organizacional no ensino superior serve em um 

plano para harmonizar a comunicação externa com a interna, em outro, criar um clima 

motivador dentro de uma empresa onde educa, constrói novos valores e valoriza 

indivíduos. Serve, também, para produzir comunicação para o mercado organizacional e 

criar valores no mercado consumidor através da propaganda institucional.  

Barichello (2001) considera ainda que as universidades devem ser vistas dentro do 

contexto em que estão inseridas, já que as suas evoluções são decorrentes das interações 

de seu cenário de atuação. Pensando desta forma, entende-se que as universidades 

aderem às ferramentas de comunicação proporcionadas pela internet de forma gradual e 

assim começam a se inserir no processo de midiatização que permeia todos os campos 

sociais.  

 

 



A midiatização como um deslocamento dos discursos dos campos sociais 

Para Fausto Neto (2006), as alterações no cenário comunicacional engendradas pelos 

processos de midiatização afetam a forma como as organizações se relacionam com os 

diversos atores sociais. Para o autor, os paradigmas vigentes nas teorias 

comunicacionais anteriores apostavam na ideia de que a convergência das tecnologias 

levaria à estruturação de uma sociedade homogênea em função de um consumo 

padronizado. Mas a realidade é outra e o autor lembra que os fenômenos distintos que 

são observados hoje se caracterizam pelas disjunções entre estruturas de oferta e de 

apropriação de sentidos, caracterizando o processo de midiatização. 

Esta midiatização é entendia pelo autor como 

 

um “modo de organização” que ultrapassa largamente as dimensões 

produtivas atribuídas ao clássico processo comunicacional. Articula velhas 

formas de interação com as formas virtuais de vida, o que faz com que a 

sociedade midiatizada seja aquela na qual as tecnologias de comunicação se 

implantam vertical e horizontalmente nas instituições, inserindo-se de 

maneiras específicas e segundo ainda múltiplas dinâmicas do funcionamento 

social (FAUSTO NETO, 2006, p.8-9). 

 

Contudo, o autor alerta que este conceito ainda está em formação e é pouco 

problematizado, uma vez que os estudos sobre a midiatização ainda estão em 

processualidade. Esta constatação é compartilhada por Verón (apud Borelli, 2012, 

p.149), que indica: “vivemos em um processo de midiatização”, fato que ainda não 

permite uma análise histórica mais ampla sobre este fenômeno. 

É relevante destacar que este processo não altera apenas o âmbito da comunicação, mas 

transcende esta esfera e afeta outros campos sociais, como aponta Borelli (2012, p. 

149): “a midiatização se constitui num complexo processo em que os dispositivos 

midiáticos agem sobre outros campos sociais, estruturando e engendrando suas ações 

por meio de operações tecno-simbólicas”.  

No entanto, Sodré (2002, p.24) ressalta que o conceito de midiatização não engloba o 

campo social em sua totalidade, mas gera uma “articulação hibridizante das múltiplas 

instituições (formas relativamente estáveis de relações sociais comprometidas com 

finalidades humanas globais), com as várias organizações de mídia”.  

Para o autor, deve-se entender a midiatização a partir de uma inclinação tanto 

institucional quanto individual à virtualização das relações humanas permitida pelas 

tecnologias da comunicação. Mol (2011) lembra que Sodré relaciona o processo de 

midiatização à existência de um quarto bios, uma nova forma de vida além das três já 

elencadas por Aristóteles: 



 

No livro Ética a Nicômaco, Aristóteles distingue três gêneros de existência 

humana (bios) na polis: biostheoretikos (vida contemplativa), biospolitikos 

(vida política) e biosapolaustikos (vida prazerosa, vida do corpo). A “vida de 

negócios”, a que o filósofo faz breve referência no mesmo texto, não 

constitui nenhum biosespecífico e é apontada como algo violento. Então, 

Muniz Sodré, ao pensar a midiatização como quarto âmbito existencial 

(bios), inclui essa esfera dos negócios (embora muito pouco 

aristotelicamente, como ele mesmo destaca) como uma qualificação cultural 

própria (MOL, 2011, p.3). 

 

Para o autor, essa tendência à virtualização das relações teria status de uma forma de 

vida, ganhando destaque ainda maior no cenário contemporâneo. Nesse sentido, Fausto 

Neto acredita numa possível autonomia conceitual deste fenômeno: “a midiatização [...], 

estaria no interior de processualidades, e cujas dinâmicas tecno-discursivas seriam 

desferidas a partir de suas próprias lógicas, operações “saberes” e estratégias na direção 

de outros campos sociais”. (FAUSTO NETO, 2006, p.10). 

Assim, o processo de midiatização ganha um enfoque dialógico, na medida em que “as 

práticas comunicacionais das instituições também afetam as praticas dos próprios 

campos das mídias, quando as agendas informativas são caucionadas por lógicas de 

agendas de outros campos sociais”. (FAUSTO NETO, 2006, p.12). 

É pertinente destacar aqui o que se entende por campo social: 

 

uma instituição dotada de legitimidade indiscutível, publicamente 

reconhecida e respeitada pelo conjunto da sociedade, para criar, impor, 

manter, sancionar e restabelecer uma hierarquia de valores, assim como um 

conjunto de regras adequadas ao respeito desses valores, num determinado 

domínio específico da experiência (RODRIGUES, 1999, p. 19). 

 

O autor informa ainda que “a especificidade de um campo social consiste, por 

conseguinte, na averiguação do domínio da experiência sobre o qual é competente e 

sobre o qual exerce uma competência legítima” (RODRIGUES, 1999, p.20). Ou seja, os 

diversos domínios da experiência representam campos sociais específicos que, a partir 

das tecnologias de informação e comunicação, engendram novas formas de interação 

social, sendo que o próprio campo midiático é tipo como um campo social.  

Kegler e Barichello (2007) complementam este conceito afirmando que os campos 

sociais “são formados por instituições que definem esferas de legitimidade e impõem 

uma linguagem, discursos e práticas dentro de um domínio determinado e específico de 

competência”.  Contudo, estas linguagens, discursos e práticas sofrem interferência do 

processo de midiatização, ao mesmo tempo em que o influenciam. Segundo Fausto 

Neto (2008, p. 96), “com a emergência das mídias, os discursos de campos sociais 



passam a ser enunciados segundo novas regras de inteligibilidades, e assim deslocados 

pelas tecnologias de comunicação para uma nova forma de ser da ‘esfera pública’”. 

No que tange à comunicação das organizações, destaca-se as possibilidades que este 

cenário midiatizado oferece ao discurso publicitário. Funcionando como uma prática 

social no interior das instituições, o discurso publicitário é determinado pelas estruturas 

sociais, sendo regido por regras, normas e convenções mais ou menos estáveis e tem 

sempre uma finalidade social previamente determinada. Contudo, este discurso 

representa um processo que oferece novos valores para os diversos campos sociais, 

abordagem que será desenvolvia a seguir. 

 

Discurso publicitário 

A publicidade está buscando se adaptar a uma sociedade cada vez mais saturada de 

informação, assim, Gomes (2006, p.72) explica que “todo um modo de vida é 

consumido subliminarmente, tal qual uma neblina, suave e dissimulada, bombardeando 

o receptor-consumidor de mensagem por todos os canais sensórios, sinestesicamente, 

em todas as mídias em um interrupto círculo vicioso”. 

Comprova-se, assim, segundo Gomes (2006, p. 72), que as fronteiras do discurso 

publicitário são cada vez mais tênues e imperceptíveis. “Tal fenômeno foi possibilitado 

graças ao acelerado processo que se desenvolve a partir da sociedade industrial e que 

encontrou seu ápice na sociedade informacional globalizada”. A autora complementa 

afirmando que a aceleração dos tempos midiáticos, que teve início nos anos 1950, 

provocou evoluções da linguagem publicitária, a qual está cada vez mais dinâmica e 

sintética com o advento da internet.  

O discurso publicitário então aconselha o público a tomar determinadas atitudes em 

relação a um produto, serviço, marca ou causa. Carrascoza (1999, p. 27) identifica no 

discurso publicitário contemporâneo as quatro etapas básicas de um discurso coerente 

apontadas por Aristóteles: 1) exórdio - a introdução do discurso, em que pode-se iniciar 

com um elogio, uma censura, um conselho; 2) narração - a parte do discurso em que se 

mencionam apenas os fatos conhecidos, sem prolixidade e na justa medida; 3) provas - 

devem ser demonstrativas, como a deliberação se refere ao tempo futuro, podem-se tirar 

exemplos de fatos passados para aconselhar; 4) peroração - o epílogo.  

A presença do esquema aristotélico, portanto, torna o texto publicitário linear, com 

introdução, o desenvolvimento, que seria a argumentação, e a conclusão, ou seja, a 

comprovação e a ação. Carrascoza (1999) ainda apresenta outros elementos que 



caracterizam o discurso publicitário, sendo eles: a estrutura circular, a escolha lexical, as 

figuras de linguagem, a função conotativa, os estereótipos, criação de inimigos, apelo à 

autoridade, afirmação e repetição
5
. 

A estrutura circular, segundo Carrascoza (1999, p. 32) “é dada no exórdio do discurso, 

no título, e, portanto deve acabar nele, como na figura da cobra que morde a própria 

cauda”, ou seja, um texto em circuito fechado de modo objetivo para evitar 

questionamentos. 

Já a escolha lexical, para o autor, é a pesquisa de palavras de forma cuidadosa para a 

construção de uma mensagem persuasiva do texto de propaganda impressa. As figuras 

de linguagem, “próprias do discurso aberto [...] são usadas para ampliar a 

expressividade da mensagem e por isso são levadas, tal qual aves migratórias, para o 

discurso fechado ou persuasivo” (CARRASCOZA, 1999, p. 36).   

O texto publicitário também apresenta outras características associadas às funções de 

linguagem. Jakobson (1969) apud Carrascoza (1999, p. 38) elenca seis dessas funções: 

referencial, emotiva, conotativa ou emotiva, fática, metalinguística estética ou poética, 

exemplificadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Funções da linguagem. 

Função de 

linguagem 
Características Exemplo 

Referencial 

A mensagem denota coisas reais, deixa de lado o 

emissor e o receptor, focalizando o objeto, o 

contexto. 

“Este é um livro” 

Emotiva 
O emissor fala de si mesmo, dá vazão aos seus 

sentimentos, usa pronome em primeira pessoa. 
“Estou escrevendo agora!” 

Conotativa ou 

imperativa 

O ato comunicativo externa forte apelo ao 

receptor, representa uma ordem. 
“Continue lendo” 

Fática 

O enunciado finge que desperta emoções, mas 

em verdade pretende verificar se o contato com o 

interlocutor está vivo, se o canal se comunicação 

está operando. 

As saudações, os 

cumprimentos etc. 

Metalinguística 
A mensagem elege outra mensagem para seu 

objeto. 

“A palavra ‘oi’ é um 

exemplo de função fática” 

Estética ou 

poética 

A mensagem está estruturada de modo ambíguo 

e pretende atrair a atenção do destinatário 

especialmente para a sua própria forma. 

“Viva a vida” 

Fonte: Construído pelas autoras a partir de Carrascoza (1999, p.38). 

 

O autor lembra que essas funções de linguagem são usadas pela publicidade de forma 
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conjunta em uma mesma mensagem, com destaque para a função conotativa ou 

imperativa, como nos casos do aconselhamento e para a função fática, para dar a 

impressão de contato com o receptor.  

 

Análise do discurso publicitário da Unifra 

A comunicação organizacional da Unifra vem adaptando-se ao cenário midiatizado que 

caracteriza os campos sociais da contemporaneidade. Um dos investimentos em 

comunicação mais frequentes da instituição é o seu site na internet. Inicialmente, este 

espaço era utilizado como uma forma de replicar a publicidade tradicional. Mas 

acredita-se que as novas tecnologias permitiram tornar o discurso virtual mais dinâmico, 

deslocando algumas características desta prática. 

Assim, para dar conta dos objetivos propostos, foram analisados os banners de 

vestibular que veicularam no site da Unifra entre os anos de 2011 e 2012.  Com base 

nas definições propostas por Carrascoza (1999) sobre figuras de linguagem (quadro 1) 

são apresentadas a seguir as análises desse material. 

 

 
Figura 1: Banner de vestibular de inverno de 2011 

Fonte: <http://www.unifra.br/> 

 

O banner de vestibular de inverno de 2011 apresenta ícones que remetem a web 2.0. A 

primeira chamada “Aprenda com seus acertos” classifica-se como linguagem conotativa 

ou imperativa, segundo Carrascoza (1999), denotam um forte apelo ao receptor. Já as 

mensagens com informações: “Vestibular de inverno”, “Prova única dia 5 de julho de 

2011”, “Inscrições de 1º a 24 de junho” podem ser consideradas como função de 

linguagem referencial, por deixarem de lado o emissor e o receptor e focar no contexto, 

neste caso as informações do vestibular. 

 

http://www.unifra.br/


 
Figura 2: Banner de vestibular de inverno de 2012 

Fonte: <http://www.unifra.br/> 

 

No banner de vestibular de verão de 2012, classifica-se a  primeira chamada “Mobilize 

seu mundo. Faça acontecer!” como linguagem conotativa e imperativa ao denotar apelo 

ao receptor e linguagem referencial ao remeter a coisas reais, no caso a sustentabilidade. 

As informações: “Vestibular verão 2012 Unifra”, “Inscrições de 1º a 25 de novembro de 

2011” e “Prova única dia 5 de dezembro de 2011”, classificam-se como linguagem 

referencial pois focaliza o objeto, o contexto, ou seja, o vestibular. 

 

 

 

 
Figura 3: Banner de vestibular de inverno 2012 

Fonte: <http://www.unifra.br/> 
 

No banner de vestibular de inverno de 2012, classifica-se a  primeira chamada “Qual é o 

http://www.unifra.br/
http://www.unifra.br/


seu impacto de sua educação no mundo?” como linguagem conotativa e imperativa e 

linguagem referencial, ao deixar de lado o emissor e o receptor e focar em coisas reais, 

que estão ocorrendo no mundo. Nestes banners, nota-se forte apelo ao receptor em 

relação a sustentabilidade, a natureza. Nas informações do vestibular, constam: 

“Vestibular de inverno 2012 Unifra”, “Inscrições de 21 a 24 de junho” e “Prova única 

dia 3 de julho”, que classificam-se como linguagem referencial, ao focar ao objeto 

principal. 

 

Tabela 2 – Funções da linguagem. 
Função de 

linguagem 
Banner Evidências 

Referencial 

Vestibular de inverno 

de 2011 

“Vestibular de inverno”  

“Prova única dia 5 de julho de 2011” 

“Inscrições de 1º a 24 de junho” 

Vestibular de verão de 

2012 

“Vestibular verão 2012 Unifra” 

“Inscrições de 1º a 25 de novembro de 2011”  

“Prova única dia 5 de dezembro de 2011” 

Vestibular de inverno 

de 2012 

“Qual é o seu impacto de sua educação no mundo?” 

“Vestibular de inverno 2012 Unifra” “Inscrições de 21 a 

24 de junho”  

“Prova única dia 3 de julho” 

Conotativa ou 

imperativa 

Vestibular de inverno 

de 2011 
“Aprenda com seus acertos” 

Vestibular de verão de 

2012 
“Mobilize seu mundo. Faça acontecer!” 

Vestibular de inverno 

de 2012 
“Qual é o seu impacto de sua educação no mundo?” 

Fonte: Construído pelas autoras a partir de Carrascoza (1999, p.38). 

 

Analisando a tabela 2, percebe-se que a função de linguagem mais freqüente nos 

anúncios é a referencial. A seguir está a função da linguagem conotativa ou 

interpretativa.  

Outro aspecto que merece ser destacado é os banners, que foram desenvolvidos 

especificamente para o ambiente virtual. Isto pode ser comprovado na animação 

presente em uma das peças, característica possibilitada pelas tecnologias inerentes ao 

processo de midiatização. Esta ação está de acordo com o que Fausto Neto (2008) 

ensina ao comentar que os discursos passam a ter novas formas de anunciabilidades 

proporcionadas pelas novas tecnologias de comunicação. 

Neste sentido, percebe-se que a Unifra, participa deste processo de midiatização, que 

ultrapassa as dimensões produtivas atribuídas ao clássico processo comunicacional e 

articula maneiras de interação através das novas tecnologias com a sociedade 



midiatizada. Desta forma, a Unifra está se adequando a este processo, buscando novas 

formas de se comunicar, transpondo as mídias tradicionais e ingressando nas novas 

tecnologias. 

 

Considerações finais  

A partir da análise dos banners utilizados no site institucional foi possível perceber que 

as práticas discursivas empregadas pela Unifra no ambiente virtual estão mais adaptadas 

às práticas geradas pela midiatização. Foi possível verificar, assim, como são 

empregadas nesse ambiente virtual midiatizado as práticas discursivas já amplamente 

utilizadas em materiais tradicionais de comunicação. Para tanto, foram analisados os 

banners veiculados no site da Unifra a partir das funções de linguagem elencadas por 

Carrascoza (1999). A descrição das peças foi fundamental para a construção da análise e 

mostrou que a função predominante no corpus é a conotativa ou imperativa, e a 

referencial.  

Percebe-se assim que a Unifra, como uma Instituição de Ensino Superior, a qual 

representa um espaço do saber, busca estar relacionada às novas tecnologias, à 

inovação, permitindo um vínculo diferenciado com o público-alvo da comunidade 

acadêmica, ampliando assim as práticas tradicionais de se comunicar.  
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