
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

 

Relações Públicas e Mobilização Social no DCE da UESPI de Picos-PI
1
 

 

Maria Virlândia de Moura LUZ
2
 

Maria de Sousa SANTANA
3
 

Gutembergson Martins FEITOSA
4
 

Graciele BARROSO
5
 

Universidade Estadual do Piauí-UESPI-Campus de Picos 

 

 

Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo central investigar de que modo as ações de 

mobilização social desenvolvidas pelo Diretório Central dos Estudantes-DCE 9 de 

Novembro são avaliadas pela comunidade estudantil da UESPI de Picos, usando ações 

comunicativas para convocar os estudantes a participarem de tais mobilizações, bem como 

para estabelecer vínculos entre o diretório e seu público. Optou-se por utilizar o método da 

Pesquisa de Opinião. O universo da pesquisa foram os estudantes da Universidade Estadual 

do Piauí-Campus de Picos. Após identificar o universo, decidiu-se aplicar a pesquisa por 

amostragem. A seleção dos pesquisados aconteceu por meio da seleção probabilística. A 

partir dos resultados, constatou-se que se faz necessário haver estratégias de comunicação 

que visem engajar um maior número de alunos nas lutas por melhorias para IES.  
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Introdução 

 

A contemporaneidade é marcada por inúmeras transformações no âmbito 

econômico, político, social e cultural. A globalização e o surgimento crescente de novas 

tecnologias comunicacionais representam exemplos que indicam o curso das mudanças. 

Nesse contexto, vale ressaltar que mediante tais modificações o ser humano também alterou 

sua postura. Atualmente é inconcebível uma visão que o encare como ser passivo. Os 
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indivíduos de hoje, mais que em qualquer outro tempo, são capazes de pensar e agir 

criticamente frente às mazelas que atingem a sociedade. Assim, crescem a cada dia setores 

organizados da sociedade que se unem e se mobilizam visando contribuir com a construção 

de um mundo mais justo e igualitário. Portanto, as mobilizações sociais surgem da 

insatisfação da população perante um problema que vivencia cotidianamente. (TORO; 

WERNECK, 1996). 

As Relações Públicas já notaram essa mudança de postura por parte da 

sociedade e vêm a cada dia buscando se adaptar a esse novo contexto. Apesar de César 

(1999) afirmar que em seus primórdios a atividade de RP foi ligada apenas ao 

desenvolvimento capitalista, hoje é notória a preocupação dos profissionais dessa área com 

a responsabilidade e ações sociais, atitude proveniente das atuais exigências da sociedade, 

que se mobiliza contra aquilo que considera medidas arbitrárias engendradas pelas 

hierarquias dominantes. 

No presente artigo será realizado um estudo acerca do Diretório Central dos 

Estudantes-DCE da Universidade Estadual do Piauí-UESPI, Campus Professor Barros 

Araújo. O DCE foi criado no dia 09 de Novembro de 2005, em reunião que aconteceu no 

Auditório da Universidade Estadual do Piauí-UESPI, Campus de Picos, com estudantes de 

todos os cursos da IES.  A temática do trabalho é Comunicação e Mobilização Social na 

UESPI de Picos. A escolha desse tema surgiu fundamentalmente da necessidade de 

congregar, através de ações de comunicação estrategicamente planejadas, forças para lutar 

por uma UESPI melhor, visto que grande parte da comunidade estudantil uespiana ainda 

não se engajou de modo concreto na busca de soluções para as inúmeras dificuldades que a 

IES vem enfrentando nos últimos dois anos. Várias atividades já foram realizadas, porém 

ainda não houve a participação almejada pelo DCE. 

 É válido destacar que as lutas do diretório se intensificaram nos últimos dois 

anos, devido à paralisação da reforma do prédio da UESPI de Picos, que acarretou vários 

outros problemas. Diante da situação alarmante da IES, tal como: falta de infra-estrutura, 

assistência estudantil, professores efetivos, democracia, autonomia financeira, dentre outras 

problemáticas, um grupo de acadêmicos se organizou e realizou inúmeras ações visando 

trazer melhorias para a Universidade. Em meio a elas, destacam-se reuniões com políticos, 

manifestações, velórios simbólicos da UESPI, elaboração de cartas-protesto e documentos. 

Desta forma, busca-se investigar de que modo as ações de mobilização social 

desenvolvidas pelo DCE são avaliadas pela comunidade estudantil da UESPI de Picos, 
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usando ações comunicativas para convocar os estudantes a participarem de tais 

mobilizações, bem como para estabelecer vínculos entre o diretório e seu público. Esse 

objetivo é subsidiado por outros, a saber: evidenciar a relevância do papel mobilizador do 

DCE, juntamente com os demais estudantes, para a melhoria da UESPI em Picos; 

rememorar as ações de mobilização social desenvolvidas pelo DCE da UESPI de Picos nos 

últimos dois anos de atuação; lançar propostas comunicativas que promovam uma maior 

integração entre DCE e comunidade estudantil da UESPI de Picos. 

 

1 Mobilização Social e Comunicação no DCE da UESPI de Picos 

 

De acordo Fuerth e Miranda [2004?, p.1] para os seres humanos é natural 

“compartilhar vivências e resultados”. Portanto, verifica-se que se relacionar é uma 

necessidade básica dos indivíduos. Partindo desse pressuposto e o direcionando para o 

âmbito organizacional, é válido afirmar que cresce a necessidade de haver não só um 

relacionamento, mas um bom relacionamento entre as organizações e seus públicos. De 

acordo com Oliveira (2006, p.11) “a comunicação age no controle do comportamento das 

pessoas, na motivação e no desempenho profissional, na expressão emocional de 

sentimentos e atendimento de necessidades sociais e nas informações, necessárias para a 

tomada de decisões”.   

É exatamente aí que emerge a relevância da área de Relações Públicas, que tem 

o papel de desenvolver estrategicamente ações que levem a empresa a atingir esse objetivo, 

pois segundo Fábio França (2006, p.07) “[...] as relações públicas contemporâneas visam, 

acima de tudo, estabelecer relacionamentos com as pessoas”. 

Já mobilizar de acordo com o Dicionário Aurélio é: “Ato de mobilizar, 

arregimentação para ação político ou reivindicatória”. (FERREIRA 1986, p. 1145). Em um 

sentido mais amplo, Henriques; Braga; Mafra (2007, p. 35-36), apontam que mobilização 

nasce de uma vontade compartilhada de mudança de algo que afeta a sociedade. Assim, eles 

definem: 

 

Mobilizar, portanto, é convocar estas vontades de pessoas que vivem no 

meio social (e optaram por um sistema político democrático) para que as 

coisas funcionem bem e para todos; é mostrar o problema, compartilhá-lo, 

distribuí-lo, para que assim as pessoas se sintam co-responsáveis por ele e 

passem a agir na tentativa de solucioná-lo. Nesse sentido, a mobilização 

social é a reunião de sujeitos que definem objetivos e compartilham 

sentimentos, conhecimentos e responsabilidades para a transformação de 
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uma dada realidade, movidos por um acordo em relação a determinada 

causa de interesse público. 

 

Então, hoje é cada vez mais frequente ver e ouvir falar em movimentos 

provenientes da sociedade civil organizada, que se reúne com propósito de lutar pela 

solução de algum problema em comum que vivencia. De acordo com Cicília M. Krohling 

Peruzzo (1993), ao contrário do que acontecia na época da ditadura, atualmente os 

indivíduos podem expressar suas ideias e opiniões de modo mais livre, sem sofrer, pelos 

menos explicitamente, pressões por parte dos que detêm o poder. Têm mais liberdade para 

expressar suas insatisfações frente às mazelas sociais e vão a partir daí se agrupando, e 

organizando as mobilizações. Nesse contexto, mobilização social pode ser compreendida 

como agrupamento de sujeitos que buscam mudanças para o bom funcionamento da 

sociedade.  

Portanto, mobilizar-se denota o compromisso da sociedade em agir mediante 

problemas que comprometem o interesse público. Por isso, nas mobilizações sobressai-se a 

cultura participativa, que é contrária a acomodação e passividade dos indivíduos. Porém, 

para que haja um engajamento nos movimentos por parte de um maior número de pessoas, 

é preciso no mínimo que elas tenham conhecimento dos problemas e das lutas 

empreendidas em prol da resolução dos mesmos.  

Nessa perspectiva, segundo Toro e Werneck (1996, p.5), destaca-se o papel 

preponderante da comunicação, pois de acordo com eles “mobilização social é um ato 

comunicativo”. Para tal, é preciso que as ações comunicativas estejam muito bem 

planejadas para que consigam aderir adeptos. Porém, Peruzzo (1993) afirma que elas não 

devem ter a intenção de manipular, mas apenas de expor os problemas, fornecendo 

informações para que as pessoas fiquem a par deles, e a partir daí decidam se querem ou 

não participar das mobilizações. É preciso despertar nas pessoas um sentimento de 

pertencimento a causa de luta proposta. Elas carecem se sentirem motivadas a atuar, a 

colaborar, a se envolver verdadeiramente.  

Henriques, Braga e Mafra (2007), corroboram que a tradição, visão de mundo, 

cultura, historicidade contribuem com a aceitação ou não das mobilizações. É preciso 

construir uma cultura participativa, onde as pessoas sintam-se motivadas a lutar, 

abandonando a herança autoritarista herdada principalmente da época da ditadura militar, 

pois segundo os autores “a questão da participação é vital e impulsionadora para os 

movimentos sociais”. (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA 2007, p. 37). Ressaltam, ainda, 
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que nos últimos anos essa cultura vem conseguindo ganhar mais adeptos graças ao 

crescimento das manifestações populares que anseiam melhorias sociais. 

Portanto, o propósito das mobilizações vai além do simples objetivo de 

conseguir ganhar simpatizantes. Elas pretendem avigorar os vínculos com os públicos, 

levando-os não apenas a aderirem ao movimento, mas a agirem e se sentirem atores capazes 

de desenvolver ações concretas no sentido de minimizar as problemáticas das causas pelas 

quais se engendram esforços de melhoramentos. E é nesse sentido que a comunicação deve 

procurar instaurar estratégias para que tais propósitos sejam alcançados. Então, de acordo 

com Toro e Werneck (1996, p.5): 

 

A mobilização não se confunde com propaganda ou divulgação, mas exige 

ações de comunicação no seu sentido amplo, enquanto processo de 

compartilhamento de discurso, visões e informações. O que dá 

estabilidade a um processo de mobilização social é saber que o que eu 

faço e decido, em meu campo de atuação quotidiana, está sendo feito e 

decidido por outros, em seus próprios campos de atuação, com os mesmos 

propósitos e sentidos. 

 

Dessa maneira, a função da comunicação é a de buscar estratégias que venham 

a gerar uma união, co-participação e co-responsabilidade nos públicos, fazendo com que 

eles interajam e ajam, tornando-se propulsores de mudanças e não apenas seguidores de 

ações instauradas por outrem.  

 

1.1 DCE e Mobilização Social 

 Diante a situação alarmante que a UESPI de Picos vem enfrentando desde 

2009, devido a interrupção da reforma do prédio, o DCE passou a organizar diversas 

manifestações
6
 que visam unir cada vez mais os acadêmicos uespianos na luta por uma IES 

mais digna. Menciona-se a seguir algumas das mobilizações que merecem maior destaque.  

  A primeira manifestação devido o problema da reforma inacabada aconteceu 

em março de 2010, na Praça Félix Pachêco. A segunda grande mobilização ocorreu em 

novembro de 2010. Nesse dia muitos alunos participaram do manifesto, que se concentrou 

na Praça Félix Pachêco e seguiu pelas ruas de Picos em direção a Câmara de vereadores.  

Em 2011 o DCE de Picos se juntou as lutas do movimento S.O.S UESPI, 

organizado pela Associação de Docentes do Ensino Superior da Universidade Estadual do 

Piauí-Adcesp. Desse modo, no dia 12 de maio de 2011 os alunos da UESPI de Picos se 

                                                 
6 Vale ressaltar que só a partir de 2010 as manifestações passaram a acontecer de modo mais organizado e permanente. 
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reuniram no Auditório da Instituição a fim de votar sobre a paralisação ou não das aulas. 

Ao final, decidiu-se pela paralisação. 

 Desse modo, a maior manifestação já ocorrida na UESPI foi no período da 

paralisação onde uma equipe com um número considerável de alunos de Picos foi a 

Teresina se juntar aos alunos de lá para a realização de um manifesto que partiu da 

FACIME e seguiu pelas ruas da capital até o Palácio de Karnak. Na ocasião, uma equipe 

composta por representantes de professores e alunos de Teresina e estudantes de Picos 

conseguiu uma reunião com o Governador, que prometeu buscar soluções urgentes para o 

problema da UESPI. Ressalta-se que após essa, vieram muitas outras manifestações. O 

S.O.S UESPI ganhou uma repercussão notável em redes sociais, imprensa, chegando até a 

ser destaque em rede nacional, através da globo.  

Nesse contexto, no dia seis de junho de 2011, em reunião no Auditório da 

UESPI, os alunos decidiram, através de votação, que após um mês e seis dias de paralisação 

retornariam as aulas. Após isso, as manifestações continuaram. 

 A última mobilização realizada com o apoio do DCE aconteceu no dia sete de 

outubro de 2011, onde alunos assistiram aula sobre Direitos Humanos e Democracia no 

meio da rua, em frente ao Campus da UESPI em Picos. Em seguida, saíram em passeata, 

fechando a BR 316, fazendo percurso pela Praça Valquíria Neiva, no bairro Junco e 

retornando à UESPI pela BR 407. Houve também queima de pneus e de um boneco 

simbólico do Governador do Estado em frente a UESPI.  

 

2 Metodologia 

 

Para a concretização do presente artigo foi realizada pesquisas em fontes 

bibliográficas. Para a realização da pesquisa de campo, utilizou-se os métodos da entrevista 

não-participativa e da pesquisa de opinião. 

A primeira etapa da pesquisa ocorreu por meio de entrevista não-participativa 

individual. A primeira entrevista aconteceu no dia vinte e seis de setembro de dois mil e 

onze e foi direcionada ao primeiro presidente
7
 do DCE, Gláuber Silva. A segunda foi 

realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil e onze com o então diretor 

administrativo da entidade, Alekssandro Libério. As perguntas da entrevista se incluíram na 

                                                 
7 Na época de sua fundação a entidade representativa dos estudantes era denominada D.A e seu representante maior era  

chamado de presidente e não de diretor do órgão. 
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categoria semi-estruturada, onde há um roteiro para nortear a entrevista, porém, não limitá-

la as questões ali colocadas. (DUARTE, 2006). Os resultados alcançados com as entrevistas 

serviram de alicerce para a organização dos questionamentos da etapa metodológica 

posterior, a pesquisa de opinião, onde se buscou levantar informações que possibilitassem 

realizar o diagnóstico do DCE. 

 Para a realização da pesquisa de campo, utilizou-se o método da pesquisa de 

opinião. Segundo Ana Lúcia Romero Novelli (2006, p. 164): 

 

Sua aplicação extrapolou os limites do campo político [...] e, hoje, tornou-

se reconhecido método de investigação para a maioria dos campos de 

conhecimento, inclusive para a Comunicação Social. [...]. 

Como método quantitativo [...] possibilita a coleta de vasta quantidade de 

dados originados de grande número de entrevistados. Dentre seus aspectos 

positivos, podem-se destacar a possibilidade em que a investigação do 

problema ocorra em ambientes reais [...]; a quase inexistência de barreiras 

geográficas para a realização das entrevistas e o custo baixo de aplicação 

ao se considerar a quantidade de informações recolhidas. 

 

O questionário, composto por onze questões fechadas, foi aplicado nos dias 

vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro de novembro de dois mil e onze. Optou-se por 

aplicar o método de entrevista pessoal. Dentre outros aspectos positivos, Novelli (2006, p. 

165) destaca que através dessa técnica há uma “maior cooperação do entrevistado devido a 

procedimentos de aproximação [...]. Segurança de que as instruções de preenchimento do 

questionário serão observadas”. 

 Nesse contexto, o universo da pesquisa foram os estudantes da Universidade 

Estadual do Piauí- UESPI-Campus Professor Barros Araújo. Após identificar o universo, 

decidiu-se aplicar a pesquisa por amostragem, através da qual se engloba “apenas parte 

desse universo” (NOVELLI, 2006, p. 168). Sendo assim, 260 acadêmicos participaram da 

pesquisa. Segundo a autora, as pesquisas por amostra são rápidas, menos dispendiosas e 

garantem resultados bastante confiáveis.  “Questões de tempo e custo têm levado a maioria 

dos estudos à opção da amostra. A estatística possui ferramentas que garantem, com 

bastante confiabilidade, a representatividade da amostra”. (NOVELLI, 2006, p. 168). Já a 

seleção dos pesquisados aconteceu por meio da seleção probabilística, onde de acordo com 

Ana Lúcia Romero Novelli (2006) todas as pessoas do universo têm a mesma oportunidade 

de serem escolhidas para responderem aos questionários de pesquisa, pois a “amostra é 
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selecionada de maneira aleatória, as pessoas concorrem em igualdade de condições. 

(NOVELLI, 2006, p.168).  

 

3 Identidade Corporativa 

 

A partir dos dados alcançados com as metodologias aplicadas foi constatado  

que o DCE não possui Missão, Visão, Valores, Código de Ética e Princípios Operacionais 

formalmente definidos. Seu funcionamento é fundamentado apenas no Estatuto do 

diretório, que traz mais informações de cunho administrativo. Portanto, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações que formalizem esses aspectos, pois desse modo o DCE poderá 

ser mais bem compreendido pelo seu público, visto que em entrevistas realizadas com 

membros do diretório, bem como em questionários de pesquisa, verificou-se que parte 

significativa dos acadêmicos ainda julga a entidade ineficiente por não terem conhecimento 

de quais são os verdadeiros anseios e funções do órgão. Diante disso, pode-se desenvolver 

manuais, jornais, reuniões, panfletos, cartazes, jornal mural, visando construir um 

entendimento maior entre o DCE e seu público. 

 

4 Comunicação 

 

Verificou-se que o DCE não dispõe de nenhum projeto de comunicação 

implantado. O único meio de comunicação oficial existente é o Blog da entidade, que de 

acordo com a pesquisa realizada com os acadêmicos, não é a principal fonte de informações 

sobre o diretório, pois as visitas em sala de aula ainda são a principal forma pela qual eles 

ficam sabendo das ações implementadas pelo diretório.  

Observou-se que o DCE realiza reuniões, passa em salas de aula e afixa avisos 

nos prédios que a UESPI funciona sempre quando o órgão está organizando algum evento 

ou que há alguma informação sobre a UESPI considerada proeminente pelo diretório. 

Portanto, verifica-se que a comunicação ocorre ocasionalmente e não faz parte de um 

planejamento.   

 

5 Mobilização Social no DCE 
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Os acadêmicos da UESPI apontaram que consideram positivas as mobilizações 

realizadas pelo DCE, que conhecem os motivos das manifestações, que os resultados 

obtidos com os manifestos são positivos. Indicam, ainda, que têm uma boa imagem do 

diretor da entidade, acham eficientes os canais de comunicação utilizados pelo órgão e 

gostam da atuação do mesmo.  

Porém, realizando uma análise sobre as respostas dos pesquisados, constatou-se 

uma discrepância, pois se em geral a maioria afirma ser positiva a atuação do DCE nas 

mobilizações sociais por que a maior parte também afirma que ainda considera sua 

participação no movimento apenas regular? Se gostam do movimento, por que então não 

participam? Isso leva a entender que o DCE precisa buscar estratégias que envolvam mais 

esses estudantes para que eles participem efetivamente das lutas. 

 Diante disso, acredita-se que algumas estratégias que o DCE pode usar para 

atraí-los são: estabelecer canais de comunicação mais permanentes e efetivos com seus 

públicos, organizar eventos mais atraentes aos olhos dos estudantes, dar continuidade as 

ações de mobilização desenvolvidas pelo diretório, pois muitas das queixas diagnosticadas 

nas respostas dos que não gostam da atuação do DCE é que ele não dá prosseguimento as 

ações que inicia. As colocações desses estudantes casam com o pensamento de teóricos 

como Toro e Werneck (1996) ao afirmarem que mobilização não é algo que se dá de modo 

ocasional ou isolado, mas que ocorre diariamente.  

Então, sugere-se que o DCE da UESPI desenvolva palestras, saraus, aulas 

campais sobre cidadania, movimento estudantil, semana de mobilização via redes sociais, 

campanha doe sangue pela UESPI, crie espaço destinado a divulgar fotos de pessoas que 

participam do movimento, enfim, realize ações que busquem inserir de modo mais 

significativo os estudantes no movimento estudantil da UESPI de Picos, visto que a 

ausência de participação nas mobilizações sociais foi o principal problema diagnosticado 

através da pesquisa realizada.  

 

6 Propostas 

 

Título da ação 

Palestra: A Importância do Movimento Estudantil para a Melhoria da Universidade. 

Público 

 Estudantes da UESPI de Picos. 
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Objetivos 

Objetivo Geral 

- Sensibilizar os estudantes para que se envolvam de modo mais efetivo nas mobilizações 

realizadas pelo DCE; 

Objetivos Específicos 

- Promover uma maior interação entre o DCE e demais estudantes da UESPI de Picos; 

- Proporcionar um espaço de discussão sobre o movimento estudantil. 

Estratégias 

- Seleção do palestrante que tenha domínio do tema a ser abordado na palestra; 

- Escolher o local apropriado para a realização do evento; 

- Confeccionar cartazes com frases de revolucionários e fotos históricas de mobilizações 

estudantis, buscando proporcionar um ambiente adequado ao tema para que os estudantes 

se sintam mais envolvidos com a temática proposta. 

- Divulgação do evento em meios de comunicação, blog do DCE e redes sociais; 

- Visitas às salas de aula para convidar os acadêmicos a participarem do evento; 

- Afixar convites em locais estratégicos dos prédios em que a UESPI está funcionando. 

Justificativa 

Na contemporaneidade cresce a cada dia a necessidade de haver um melhor 

relacionamento entre as pessoas. Frente a isso, as instituições já perceberam tal necessidade 

e buscam estabelecer contatos cada vez mais diretos com seus públicos de interesse. Nesse 

contexto, sobressai-se a organização de eventos, que de acordo com Maria Cecília 

Giacaglia (2006) contribui com a ampliação da esfera de relacionamentos.  

Desse modo, decidiu-se realizar uma palestra com o intuito de promover uma 

interação maior entre o DCE e seu público, visto que esse foi um anseio diagnosticado nos 

questionários aplicados com o público estudantil sobre a imagem do DCE. Além disso, o 

evento se mostrou conveniente porque foi constatada também a necessidade de haver um 

maior diálogo sobre movimento estudantil na UESPI de Picos e segundo Carmem Zitta 

(2008, p.55) a palestra vem para cumprir com essa função de “informar e atualizar o 

público sobre um determinado assunto”. 

Recursos Humanos 

As acadêmicas de Comunicação Social-Habilitação em Relações Públicas, Maria Santana e 

Virlândia Luz; O palestrante, Professor Mestre Daniel Solon; membros do DCE 9 de 

Novembro e do movimento estudantil. 
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Materiais 

 Computador, cartolina, papel peso 40, pilotos, régua, fotografias, câmera fotográfica, data 

show, fita gomada, faixas, TNT, questionários de avaliação, pen-drive, canetas, impressora, 

xamex, tesoura, cola, grampeador, toalhas e água. 

Custos 

 Para realização do evento foi investida uma quantia de R$ 50,00 (quarenta reais).  

Implantação/Cronograma 

Atividades Data Responsáveis 

Reunião para escolha do palestrante, data 

e local do evento. 

05/11/11 Maria Santana e Virlândia Luz 

Convidar o palestrante 24/11/11 Maria Santana e Virlândia Luz 

Reservar local e materiais a serem 

utilizados 

25/11/11  Maria Santana e Virlândia Luz 

Divulgação em redes sociais 24/11/11 a 

07/12/11 

Maria Santana, Virlândia Luz, 

membros do DCE e do 

Movimento estudantil 

Elaborar e enviar matéria de divulgação 

para os veículos de comunicação e postá-

la no blog do DCE. 

01/12/11 Maria Santana e Virlândia Luz 

Divulgação nas salas 02 a 06/12/11 Maria Santana, Virlândia Luz, 

membros do DCE e do 

Movimento estudantil 

Afixar cartazes em prédios onde a UESPI 

funciona 

02/12/11 Maria Santana, Virlândia Luz, 

membros do DCE e do 

movimento estudantil 

Compra de materiais e confecção de 

Cartazes 

05 e 06/12/11 Maria Santana e Virlândia Luz 

Ornamentação do ambiente da palestra 07/12/11 Maria Santana, Virlândia Luz, 

membros do DCE e do 

movimento estudantil 

Realização da Palestra 07/12/11 Professor Daniel Solon, Maria 

Santana, Virlândia Luz, membros 

do DCE e do movimento 

estudantil 

Aplicação dos questionários de avaliação 07/12/11 Maria Santana e Virlândia Luz 

Avaliação 

A avaliação aconteceu por meio da aplicação de um questionário de cinco questões, abertas 

e fechadas, que se direcionou aos participantes da palestra.  

 

Título da Ação 

Jornal Mural: O Informador 

Público 
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 Estudantes da UESPI de Picos. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

- Transmitir informações de maneira rápida, direta, dinâmica e eficiente aos estudantes da 

UESPI de Picos. 

Objetivos Específicos 

- Possibilitar um intercâmbio de informações entre os estudantes de todos os prédios em 

que a UESPI de Picos funciona; 

- Otimizar o relacionamento do DCE com os demais estudantes da Universidade. 

Estratégias 

- Escolher temas de interesse dos estudantes, depois subdividi-los e titulá-los de modo 

criativo para que possa chamar a atenção dos leitores; 

- Usar cores fortes e letras grandes na composição do layout do jornal mural, fazendo uma 

distribuição de notícias e fotos de maneira agradável, tornando-o bem atrativo aos olhos do 

público leitor. 

- Selecionar locais de fácil acesso, iluminação adequada e boa visibilidade para afixar o 

Jornal Mural; 

- Afixar um Jornal Mural em cada prédio que a UESPI esteja funcionando; 

- Atualizar o Jornal Mural no mínimo duas vezes por semana. 

Justificativa 

De acordo com resultados obtidos com a aplicação de questionários a 260 

alunos da UESPI de Picos, verificou-se que há um anseio por parte dos pesquisados no 

sentido de haver uma comunicação mais efetiva entre o DCE e os demais estudantes da 

IES. Diante disso, propôs-se a criação de um Jornal Mural do diretório, que deverá ser 

afixado em cada um dos locais em que a UESPI funciona, unificando assim a comunicação 

que se torna fragmentada por conta da divisão dos cursos em diversos prédios.  

França (1988, p.1) coloca que o Jornal Mural é um “instrumento dinâmico [...] 

caracterizando-se principalmente por ser um instrumento diário e imediato de 

comunicação”. Acrescenta que também é um veículo de baixo custo. Essas características 

motivaram a proposição da utilização desse veículo pelo DCE. 

Recursos Humanos 

Membros do DCE 9 de Novembro, especialmente o diretor de Comunicação e Propaganda.  

Materiais 
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 Computador, cartolina, régua, fotografias, câmera fotográfica, fita gomada, alfinetes, TNT, 

papel laminado, E.V.A, impressora, xamex, tesoura, cola, grampeador e letras adesivas. 

Custos 

 Será investido cerca de R$ 80,00 (oitenta reais) para a implantação dessa proposta. 

 Implantação/Cronograma 

Atividades Data Responsáveis 

Reunião para escolha dos temas e seções 

do Jornal Mural. 

09/04/12 Membros do DCE e do 

Movimento Estudantil. 

Preparação do layout do Jornal Mural. 09/04/12 Membros do DCE 

Seleção dos locais apropriados para 

afixar o Jornal Mural. 

09/04/12 Membros do DCE 

Implantar o Jornal Mural nos prédios em 

que a UESPI funciona. 

13/04/12  Membros do DCE e do 

movimento estudantil 

Atualização do Jornal Mural. Durante todo 

o ano de 

2012 

Membros do DCE 

Avaliação 

A avaliação deverá acontecer por meio da observação direta, bem como através da 

aplicação de questionários destinados aos acadêmicos da UESPI de Picos. 

  

Considerações Finais 

 

Em virtude dos estudos desenvolvidos, verifica-se que na atualidade a 

sociedade vem adotando um novo posicionamento frente às desigualdades e injustiças que 

enfrenta cotidianamente. Atualmente, os indivíduos se organizam e se mobilizam contra as 

imposições que sofrem, lutando por uma sociedade mais igualitária. Portanto, ao realizarem 

mobilizações, compartilham do mesmo propósito visando resolver problemas que 

comprometem o interesse público. Vale ressaltar que para que se sintam interessadas em 

participar de ações sociais, as pessoas precisam no mínimo estar informadas sobre os 

objetivos de luta.  

Sobressai-se então o papel indispensável da comunicação, que é intrínseca a 

qualquer mobilização. Porém, a função da comunicação em um movimento social deve 

fugir da manipulação e buscar estratégias para unir as pessoas e convocá-las a participar do 

movimento, deixando-as livres para decidir se querem ou não se inserir nas ações 

mobilizadoras. 
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Diante disso, em relação à comunicação estabelecida no Diretório Central dos 

Estudantes-DCE da UESPI de Picos, constatou-se que ainda prevalecem ações 

comunicativas não planejadas, o que leva a incompreensão por uma parte dos acadêmicos 

uespianos de Picos sobre as verdadeiras funções e objetivos do diretório. Quanto às 

mobilizações realizadas pelo DCE são avaliadas como positivas pela maior parte dos 

acadêmicos da IES, porém a participação destes mesmos estudantes no movimento é 

avaliada por eles próprios como regular. Observa-se, então, uma falta de interesse e 

envolvimento dos estudantes com o movimento que luta pela UESPI.  

No tocante às ações concretizadas pelas acadêmicas que desenvolveram este 

projeto, denotou-se que os estudantes da UESPI de Picos que participaram de tais ações 

consideraram-nas positivas. Notou-se, ainda, que as atividades conseguiram envolver os 

alunos, gerando uma co-participação, bem como proporcionando uma maior integração 

entre os acadêmicos e o DCE. 

 

 

Fontes de Pesquisa 

 

 
LIBÉRIO, Alekssandro Souza. Entrevista concedida a Maria de Sousa Santana e a Maria Virlândia 

de Moura Luz. Picos, 27 set. 2011. 

 

SILVA, Gláuber Jonny. Entrevista concedida a Maria de Sousa Santana e a Maria Virlândia de 

Moura Luz. Picos, 26 set. 2011. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ. Diretório Central dos Estudantes. Livro de Atas do 

DCE, Picos, anos 2005-2012.  
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