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Resumo 

 

O texto propõe uma reflexão sobre a possibilidade [ou não] das Ouvidorias virtuais 

constituírem-se em espaço de interlocução, em lugar de comunicação e/ ou espaços de 

incomunicação, tendo como objeto os Hospitais Universitários no Brasil (HUs). A 

virtualização de um espaço de interlocução não o abstém da responsabilidade da interação. 

Mesmo online continua sendo lugar que torna possível a comunicação interativa e a 

construção e fortalecimento de vínculos. A pesquisa, que serve de pano de fundo para a 

reflexão proposta vem sendo desenvolvida, desde 2010, com o apoio do Conselho Nacional 

de Pesquisa /CNPq
6
 e da Universidade

7
, tem no Paradigma da Complexidade de Edgar 

Morin (2005, 2001), a sua opção de Método. Em relação à metodologia, constitui-se em 

uma pesquisa exploratória desenvolvida mediante levantamento bibliográfico e pesquisa de 

campo, com a realização de entrevistas em profundidade e envio de questionários por e-

mail aos ouvidores e /ou responsáveis pelas ‘ouvidorias’ virtuais nos Hospitais selecionados 

para a investigação. 

 

Palavras-chave: Ouvidorias Virtuais, Comunicação Organizacional, Hospitais 

Universitários. 

 

Breve contextualização da pesquisa 

O texto propõe uma reflexão sobre a possibilidade [ou não] das ‘ouvidorias’ virtuais 

constituírem-se em espaço de interlocução, em lugar (grifo nosso) de comunicação e/ ou 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), professora titular da PUCRS e 
Coordenadora Institucional do PIBIC/CNPq e do Setor de Iniciação Científica da Universidade. Bolsista de Produtividade 

em Pesquisa 2. E-mail: scrofer@pucrs.br 
3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM), da PUCRS, na linha de pesquisa 
Práticas profissionais e processos sociopolíticos nas mídias e na comunicação das organizações. Integra o Grupo de 
Estudos em Comunicação Organizacional (Gecor/PUCRS)  e  é bolsista Capes. Atua profissionalmente como Analista de 
Comunicação Corporativa da Rede Marista. E-mail: lidyamorim@gmail.com . 
4 Bolsista de Iniciação Científica – Programa BPA/PRAIAS/PUCRS, 2011. 
5 Bolsista de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/2011-2012. 
6Concessão de Bolsa de Iniciação Científica e apoio financeiro. Em 2010, o projeto Construção de modelos de 
‘ouvidorias’ virtuais em Hospitais Universitários foi aprovado no Edital BPA/PUCRS/PRAIAS e selecionado para ser 
incubado no IDÉIA – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (www.pucrs.br/ideia) e em 2011, o projeto foi renovado 

no referido Edital. 
7Concessão de Bolsa e apoio financeiro. Em 2010, o projeto recebeu o apoio do CNPq q – Edital MCT/CNPq 14/2010 – 
Universal. Em Fevereiro de 2012, houve a renovação, até 2015, da Bolsa Produtividade em Pesquisa - PQ CNPq/PQ. 
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espaços de incomunicação, com base nas pesquisas que vem sendo realizadas desde 2010, 

com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa /CNPq
8
 e da Universidade

9
, sobre as 

Ouvidorias Virtuais em Hospitais Universitários no Brasil. Optou-se por pesquisar essa 

temática em Hospitais Universitários, por entender tratar-se de organizações cuja 

complexidade revela-se em sua plenitude, no enfrentamento cotidiano para a 

manutenção/valorização da vida.  

A pesquisa sobre as ‘ouvidorias’ virtuais
10

 iniciou em 2007
11

, tendo por objeto as 

Instituições de Educação Superior
12

. Em 2010, a pesquisa foi redimensionada, passando a 

incluir os Hospitais Universitários
13

.  A inclusão, no escopo da pesquisa, considerou o fato 

desses hospitais igualmente, disponibilizarem modalidades de ‘ouvidorias’ virtuais em seus 

sites/portais. Dentre os objetivos da pesquisa, destacam-se o mapeamento dos públicos que 

recorrem às ouvidorias presenciais e virtuais dos hospitais, a categorização das mensagens 

enviadas por esses segmentos de públicos a essas modalidades de ouvidorias, a construção 

de modelos de ‘ouvidorias’ virtuais, que efetivamente atuem como espaços de interlocução, 

de diálogo e relacionamento, e, o desenvolvimento de um banco de dados analítico a partir 

das entradas (mensagens) recebidas pelas ouvidorias [presencial e virtual] e armazenadas 

em um banco de dados operacional, que possibilitem uma série de consultas a serem 

utilizadas pelos gestores em tomadas de decisão.  

No caso do banco de dados foi selecionado um Hospital Universitário para o 

desenvolvimento de um ‘protótipo’, ou seja, uma primeira tentativa de aproximação do que 

se entende no projeto por modelo, uma possibilidade da construção de um espaço de 

                                                
8 Concessão de Bolsa de Iniciação Científica e apoio financeiro. Em 2010, o projeto Construção de modelos de 
‘ouvidorias’ virtuais em Hospitais Universitários foi aprovado no Edital BPA/PUCRS/PRAIAS e selecionado para ser 
incubado no IDÉIA – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (www.pucrs.br/ideia) e em 2011, o projeto foi renovado 
no referido Edital. 
9Concessão de Bolsa e apoio financeiro. Em 2010, o projeto recebeu o apoio do CNPq q – Edital MCT/CNPq 14/2010 – 
Universal. Em Fevereiro de 2012, houve a renovação, até 2015, da Bolsa Produtividade em Pesquisa - PQ CNPq/PQ. 
10 Ouvidorias’ virtuais são entendidas ([SCROFERNEKER, 2007]) como as diferentes formas de interação virtual 
disponibilizadas pelas Instituições nos sites/portais10 para com seus diferentes segmentos de públicos, geralmente 
identificadas por ‘Ouvidoria’, ‘Fale Conosco’, ‘Contato’, ‘Contatos’, entre outros, talvez se constituam em uma das 
‘marcas’ mais significativas da virtualização do ‘falar e ouvir’. A partir de 2012, na nova etapa da pesquisa, essa expressão 
incluiu as mídias sociais que passaram a ser igualmente, disponibilizadas nos sites/portais dos Hospitais Universitários. 
11  Em 2008, o projeto recebeu o apoio financeiro do CNPq por meio do Edital MCT/CNPq 03/2008 - Ciências Humanas, 

Sociais e Sociais Aplicadas e em 2009, a concessão de Bolsa Produtividade - Produtividade em Pesquisa - PQ – 2008/ 

PQ 2. 
12 O projeto iniciou com o apoio da Universidade mediante a concessão de dois bolsistas de Iniciação Científica e de 
recursos financeiros por meio do Edital BPA/PRAIAS/PUCRS que tem como objetivo “Estimular a realização conjunta da 
pesquisa, através da parceria entre pesquisadores de todas as áreas de conhecimento da Universidade, preferencialmente, 
Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas com as demais áreas, oferecendo a oportunidade de obtenção de bolsas para 
alunos da graduação e aporte financeiro para o projeto”. 
13 Em 2010, o projeto Construção de modelos de ‘ouvidorias’ virtuais em Hospitais Universitários foi aprovado no Edital 

BPA/PUCRS/PRAIAS e selecionado para ser incubado no IDÉIA – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
(www.pucrs.br/ideia) e em 2011, o projeto foi renovado no referido Edital. 

http://www.pucrs.br/ideia
http://www.pucrs.br/ideia
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interação virtual que atenda especificamente às necessidades e expectativas desse hospital. 

É importante registrar que nessa etapa, o projeto conta com o apoio de pesquisadores do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da Faculdade de Informática da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

A pesquisa tem no Paradigma da Complexidade de Edgar Morin (2005. 2001), a sua 

opção de Método. Em relação à metodologia, constitui-se em uma pesquisa exploratória 

desenvolvida mediante levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, com a realização 

de entrevistas em profundidade e envio de questionários por e-mail aos ouvidores e /ou 

responsáveis pelas ‘ouvidorias’ virtuais nos Hospitais selecionados. 

 

Alguns resultados da pesquisa: o pano de fundo para a reflexão
14

 

 

Para Assunção (2012, p.229-230) “a ouvidoria é o necessário reconhecimento de 

uma falta, de uma carência. Algo que se preenche[...] principalmente, pela busca da 

completude institucional”.  Para o referido autor a “ouvidoria é o reconhecimento da 

diferença”. Sob essa perspectiva, em um Hospital, especialmente Universitário, essas 

diferenças se acentuam. Embora o corpo clínico [médicos e toda equipe de enfermagem] 

tenham os mesmos objetivos no que se refere à preservação da vida, os seus tempos
15

 são 

diferentes dos ‘tempos’ do paciente na emergência e do seu familiar, na sala de espera. 

Ainda segundo o autor (2011, p. 230-231)  

 

temos, historicamente falando, uma abissal dificuldade de aceitar as 

diferenças, o que tem causado irracionais prejuízos humanos [...]. No 
entanto, admitir essa dissonância cognitiva é o primeiro passo para nos 

tornarmos capazes de exercitar a nossa competência comunicacional, de 

estreitarmos laços, de aprendermos a falar e, principalmente, aprendermos 

a ouvir. 

 

Para Nassar ([2009]) “[...] como organização da área da saúde, os hospitais são 

reconhecidamente organizações complexas”. Sob essa perspectiva Senhoras (2007, p.45) 

afirma que, 

o exame da realidade de um hospital revela uma das estruturas mais 

complexas dentre as que participam da sociedade moderna. Esse 

argumento é recorrente na área da saúde, levando à percepção de que há 

especificidades incontornáveis do setor. A razão é que o hospital, ao longo 

                                                
14 Parte dessa reflexão foi apresentada no X Congresso da ALAIC, 2012, realizado em Montevideo. 
15 O autor refere-se a interesses, mas entendemos que por tratar-se de hopistal a expressão ‘tempo’ melhor 

definiria essa noção de interesse. 
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da história, foi conduzido ao desempenho de diferentes funções, cada vez 
mais complexas: recuperar e incrementar os padrões de saúde de seres 

humanos (SENHORAS, 2007, p.45) 
 

Organizações com essas características necessitam dispor de espaços 

comunicacionais que efetivamente favoreçam e possibilitem a interlocução, diálogo aberto, 

mesmo que virtual, com os seus públicos.  De acordo com Medici (2001, p.2), os Hospitais 

Universitários são definidos, em sua concepção tradicional, como,  

 
[...] uma instituição que se caracteriza: (a) por ser um prolongamento de 

um estabelecimento de ensino em saúde (de uma faculdade de medicina, 

por exemplo); (b) por prover treinamento universitário na área de saúde; 

(c) por ser reconhecido oficialmente como hospital de ensino, estando 

submetido à supervisão das autoridades competentes; (d) por propiciar 

atendimento médico de maior complexidade (nível terciário) a uma parcela 

da população.  

 

Em abril de 2010, foram então relacionados os hospitais universitários no Brasil. 

Para a definição da amostra foram utilizados como critérios: possuir a nomenclatura de 

Hospital Universitário (HU) ou algum tipo de dependência financeira com IES; constar da 

relação de HUs reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e pertencer à Associação 

Brasileira de Hospitais Universitários e de Educação.  Com base nesses critérios 

identificou-se 50 HUs. A essa amostra foi aplicado um quarto critério: disponibilizar 

alguma modalidade de ‘ouvidoria’ virtual. Foram então definidos 36 Hospitais 

Universitários para análise.  

Tendo por base a referida amostra, procedeu-se o acompanhamento mensal dos seus 

sites/portais. Simultaneamente a esse acompanhamento, em 2010, foi realizado um pré-teste 

junto a quatro ouvidorias de Hospitais Universitários, com o envio de um questionário por 

e-mail, sendo que nenhuma das ouvidorias respondeu ao questionário. Igualmente, teve 

início a construção de uma proposta de modelo de Banco de Dados para um Hospital 

Universitário. 

No que se refere às nomenclaturas de ‘ouvidorias’ virtuais adotadas pelos Hospitais 

Universitários, destacaram-se, até dezembro de 2010, as expressões Ouvidoria e Fale 

Conosco (27%), Fale Conosco (25%) e Ouvidoria (17%), seguido de Ouvidoria e Contato 

(13%), Outros (10%) e Contato (8%). Cabe destacar que na categoria Outros foram 

encontradas expressões como “Humanização e Ouvidoria / Contato”, “Ouvidoria do 

HUCFF / Fale com o HUCFF”, “Fale com a gente” e “Atendimento ao Cliente”. 
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(GRÁFICO 1). No caso específico do HU Clementino Fraga Filho, em uma subcategoria da 

Ouvidoria encontrou-se a expressão Ouvidoria online. 

 

 

Gráfico  1 – Sobre a nomenclatura das ‘ouvidorias’ virtuais                                                                   

Fonte:  Elaborado pelo bolsista CARDOSO, Deivid Paz (PUCRS/BPA/PRAIAS 2010) com base na 

pesquisa16. 

 

Com a renovação do projeto em abril de 2011
17

, os sites/portais dos Hospitais foram 

revisitados. As análises mensais, realizadas de abril a dezembro (GRÁFICO 2), 

evidenciaram em relação à nomenclatura utilizada pelos hospitais às ‘ouvidorias’ virtuais, o 

predomínio da expressão Ouvidoria, mesmo que associada a outros termos como Contato, 

Contatos, Fale Conosco. 

No primeiro semestre de 2011, a maioria dos HUs analisados utilizava a expressão 

Ouvidoria associada ao termo Fale Conosco. No segundo semestre do mesmo ano, 

observou-se uma alteração, com o predomínio da expressão Ouvidoria, seguida pelo Fale 

Conosco. Contudo, foi possível identificar que ainda há, por parte dos Hospitais, a 

necessidade de incluir expressões como Contato, Contatos e/ou Outros, que foram 

classificadas como Atendimento online, links ilustrativos, Sugestões e Críticas. 

                                                
16 No ano de 2010, o aluno de Relações Públicas, Deivid Paz Cardozo era o Bolsista de Iniciação Científica – Edital 
BPA/PUCRS/PRAIAS 2010. Com a renovação do projeto a aluna Larissa Lofrano Souza, do Curso de Jornalismo passou 
a ser a bolsista do Projeto. 
17 As bolsas de Iniciação Científica do Edital BPA/PRAIAS são concedidas de abril a dezembro de cada ano. Embora o 
acompanhamento dos sites/portais dos HUs tenha sido realizado nos meses de janeiro a março, para efeitos desse artigo 
foram consideradas as análises realizadas no período de vigência da bolsa. 
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Gráfico 2: Nomenclatura utilizada pelos Hospitais Universitários em 2011 

Fonte: Elaborado pela bolsista SOUZA, Larissa Lofrano (BPA 2011) com base na pesquisa.  

 

No que diz respeito à acessibilidade às ouvidorias virtuais nas homepages, as 

análises permitiram concluir que os links são de fácil acesso e assim se mantiveram durante 

todo o ano de 2011 (GRÁFICO 3). O mesmo já fora observado no ano de 2010. 

 

 
Gráfico 3:  Acessibilidade às ouvidorias virtuais dos Hospitais Universitários em 2011 
Fonte: Elaborado pela bolsista SOUZA, Larissa Lofrano (BPA 2011) com base na pesquisa.  
 

 

Em relação às formas de contato disponibilizadas pelos HUs em suas ouvidorias 

virtuais ainda predomina (GRÁFICO 4) a utilização de formulário para contato, mas com a 

inclusão da opção simultânea do e-mail.  

 

 

Gráfico 4: Formas de contatos disponibilizadas pelos Hospitais Universitários em 2011. 
Fonte: Elaborado pela bolsista SOUZA, Larissa Lofrano (BPA 2011) com base na pesquisa.  
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Chama-se a atenção que nas análises realizadas no ano de 2010, o formulário se 

constituía na principal opção de contato. 

 

Entre o discurso e a prática 

 

Considerando as análises realizadas foram selecionadas 10 Ouvidorias que 

identificavam o (a) ouvidor (a) em suas homepages para a o envio de um questionário semi-

estruturado composto por 23 questões abertas e fechadas sobre a ouvidoria virtual e/ou 

ouvidoria presencial do hospital. No dia 27 de outubro o questionário foi encaminhado 

nominalmente, por e-mail, aos ouvidores das Ouvidorias selecionadas, sendo que somente
18

 

o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE respondeu ao 

questionário. Porém, a resposta foi enviada somente no dia 9 de novembro, ou seja, 12 dias 

após o encaminhamento do questionário.  

Tendo em vista esses resultados, no dia 4 de novembro optou-se por enviar por e-

mail e por meio do formulário disponibilizado pelo Hospital, uma mensagem solicitando 

informação sobre o responsável pela ouvidoria, pois não constava a identificação do 

ouvidor. Foram encaminhados seis e-mails e 12 mensagens pelo formulário, sendo que 

apenas quatro dos 18 Hospitais contatados responderam a mensagem enviada. Porém 

apenas, dois Hospitais informaram o nome do responsável pela Ouvidoria. É importante 

lembrar, como já mencionado, que em 2010, nenhuma das quatro Ouvidorias contatadas 

respondeu ao questionário enviado.  

Acredita-se que esse relato justifique a afirmação de que a presença de modalidades 

de ‘ouvidorias’ virtuais, quer identificadas como Ouvidoria, Fale Conosco, Contato, 

Contatos, dentre outros, se constitui apenas em discurso, pois na prática o silêncio e/ou a 

omissão dos ouvidores dos Hospitais Universitários selecionados para o envio do 

questionário revelou que tais ‘ouvidorias’ são apenas ‘adereços de página’, revelando que 

os HUs ainda não estão cientes das atribuições e da relevância de uma ouvidoria e 

tampouco, sobre o que representa a virtualização desse espaço de interlocução, que está 

sendo disponibilizado nos sites/portais desses Hospitais.  

                                                
18 Cabe ressaltar que a ouvidoria do Hospital Universitário da Universidade Federal de Grande Dourados retornou um dia 
após o envio dizendo que aquela ouvidoria não trabalha diretamente com o público do hospital, mas com docentes, 
técnicos administrativos, acadêmicos e o público externo.   
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Entende-se como espaço de interlocução um espaço de diálogo, de 

compartilhamento, de negociação, ou seja, a ouvidoria como o lugar de comunicação 

([SCROFERNEKER, AMORIM e SILVA, 2011]). Para Augé (1994, p.74) “o lugar se 

completa pela fala, a troca alusiva de algumas senhas, na convivência e na intimidade 

cúmplice dos locutores”, e pode ser “[...] definido como identitário, relacional e histórico”. 

Não se trata, portanto, de um entendimento que opõe o lugar ao espaço, como o fez Michel 

de Certeau
19

, ou pensar o lugar como a figura geométrica ao movimento, a palavra calada à 

falada. Augé compreende o lugar no sentido inscrito e simbolizado, o lugar antropológico 

em que signo e símbolo andam juntos ([AMORIM, 2012]). O lugar antropológico é, nas 

palavras do autor, “o princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de 

inteligibilidade para quem o observa. Lugares cuja análise faz sentido porque foram 

investidos de sentido” (2010, p. 51). 

A virtualização de um espaço de interlocução não o abstém da responsabilidade da 

interação. Mesmo online continua sendo lugar que torna possível a comunicação interativa 

e a construção e fortalecimento de vínculos. Para Santaella (2004, p.160)  

a comunicação interativa pressupõe que haja necessariamente intercâmbio 

e mútua influência do emissor e receptor na produção das mensagens 

transmitidas. Isso que dizer que as mensagens se produzem numa região 

intersticial em que o emissor e receptor trocam continuamente de papéis. 

 

As ouvidorias como destacou Iasbeck (2009, p.22) “são, pois lugares 

institucionalizados para que ali ocorram as interações comunicativas”. A pesquisa até esse 

momento evidencia que esse lugar (grifo nosso) ainda está por se constituir, especialmente 

considerando as ‘ouvidorias’ virtuais. Se o lugar exige relação, o caminho que se dirige à 

ausência dela aproxima o não-lugar (AUGÉ, 2010). Assim como os lugares antropológicos 

criam um “social orgânico”, os não-lugares criam “tensão solitária” (idem., p. 87). É essa 

tensão que resulta do silêncio e ausência de interação encontradas na maior parte das 

ouvidorias virtuais pesquisadas o que as configura, portanto, em não-lugares de 

comunicação, ou, em outras palavras em espaços de incomunicação (Wonton, 2006, 2010).  

Em maior ou menor grau, a busca pelas ouvidorias virtuais carrega consigo o desejo 

da relação, do diálogo, da troca, da compreensão ou da simples escuta e, pelos resultados 

                                                
19 Para Michel de Certeau (1994) o espaço é um “lugar praticado”, sendo o lugar apenas a ordem segundo a qual 

elementos são distribuídos em relação de coexistência, uma configuração instantânea de posições que se torna espaço na 
medida em que nele dimensões entram em movimento. Ele cita a rua como exemplo: a rua geometricamente definida por 
um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. 
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encontrados, na maioria das vezes, os sujeitos que buscam as ouvidorias virtuais se deparam 

com a incomunicação. O outro (neste caso, os Hospitais Universitários) “simplesmente não 

está ali, não responde, não escuta, opõe-se ou foge” (WOLTON, 2006, p. 147).  

Pensar a incomunicação, ressalta Wonton (2006), é respeitar o outro e compreender 

em que repousa a alteridade. A comunicação, neste contexto, não é possível se o outro não 

estiver no horizonte do pensamento, das ações e das estratégias. Comunicar, no 

entendimento do autor, é reconhecer a importância do outro, é agir, ir ao encontro dele, 

aceitar nossa dependência em relação a ele e a incerteza de ser compreendido. Nesta 

perspectiva, a comunicação, sobretudo aquela que se espera encontrar em espaços de 

interolução, é um processo de confiança, um jogo simbólico, tanto quanto uma realidade 

concreta (WOLTON, 2006, p. 119). 

O horizonte da incomunicação, portanto, se concretiza na contramão da 

comunicação, quando a evolução na utilização das técnicas não é acompanhada pelo avanço 

da compreensão, das práticas, do posicionamento diante das novas possibilidades 

tecnológicas e da importância da alteridade. Expressar-se, adverte Wolton – e pode-

seacrescentar aqui a abertura de novos canais e possibilidades de interação – não bastam 

para garantir a comunicação quando se deixa de lado a dimensão da alteridade.  

Quanto mais as técnicas permitem diversas formas de expressão, mais a 

questão do feedback, do retorno, da escuta, torna-se importante. (...) A 
revolução da comunicação – o que faz toda a diferença em relação à 

informação – diz respeito ao levar em conta o receptor. Por isso a 

comunicação traz um duplo desafio: aceitar o outro e defender sua identidade 

própria. (WOLTON, 2006, p. 14) 

 

De acordo com Baitello (2010, p 83) “o ambiente comunicacional [...] não é apenas 

pano de fundo para uma troca de informações, mas uma atmosfera gerada pela 

disponibilidade dos seres (pessoas ou coisas), por sua intencionalidade de estabelecer 

vínculos”. Quando o sujeito (cliente, consumidor, aluno, paciente) recorre a uma das di-

ferentes modalidades de ‘ouvidorias’ virtuais pode não ter a intencionalidade do vínculo. 

Porém, a qualidade do atendimento, a atenção dispensada à sua solicita-

ção/questionamento/sugestão/elogio, a presteza na resposta, poderá estimular o seu re-

conhecimento em relação a essa organização, estabelecendo/promovendo sentimento de 

confiança, com possibilidades da construção de vínculos ([SCROFERNEKER, AMORIM e 

SILVA, 2011]). Zimmerman (2010) chama a atenção para o fato do reconhecimento é um 

sentimento universal de uma necessidade. Para esse autor (2010, p.212)  
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é relevante destacar que até mesmo quaisquer pensamentos, conhecimentos ou 

sentimentos, requerem ser reconhecidos pelos outros [...] para adquirir uma 

existência [...] Portanto, a importância mais significativa do termo “re-

conhecimento” (grifo do autor) alude a uma necessidade crucial de todo o ser 

humano, em qualquer idade, circunstância, cultura ou geografia, de desejar sentir-

se reconhecido e valorizado pelos demais e sentir que realmente existe como 

individualidade. 

As organizações e, particularmente os Hospitais Universitários (HU), necessitam 

perceber que “a comunicação on-line traz responsabilidades para aqueles que se dispõem a 

praticá-la [...]” (BUENO, 2003, p. 58). Reitera-se que implantar uma ‘ouvidoria’ virtual por 

modismo e/ou exigência ‘legal’ pode revelar-se um equívoco ([SCROFERNEKER,2009]). 

Para Barichello (2009, p.346), “[...] as tecnologias digitais possibilitam o aumento das 

proposições do público, pois não se trata apenas de um sujeito receptor, mas também de um 

sujeito capaz de construir seus próprios espaços de interação”.  

Recuero (2009, p.32) citando Reid (1991) admite que “a interação social, no âmbito 

do ciberespaço, pode dar-se de forma síncrona
20

 ou assíncrona. Essa diferença remonta à 

diferença de construção temporal causada pela mediação, atuando na expectativa de 

resposta de uma mensagem”. No caso dos Hospitais Universitários, com base na pesquisa 

realizada, nenhuma dessas modalidades de interação efetivamente acontece.  

 

Breves considerações 

 

A virtualização dos processos comunicacionais das organizações, e especialmente, 

no caso de uma ‘ouvidoria’ virtual, redefine os relacionamentos nos espaços 

organizacionais internos e externos ([SCROFERNEKER, 2007]). Sob a ótica do princípio 

hologramático (MORIN, 2001)
21

, que vincula-se à ideia da recursividade organizacional e 

em parte à dialógica- é possível ‘enxergar’ a Universidade, como um todo, na ‘ouvidoria’ 

virtual do seu Hospital Universitário, que é parte. Por sua vez, a qualidade da interatividade 

evidenciada pela ‘ouvidoria’ virtual como parte – rapidez nas informações e solução de 

problemas, texto personalizado, disponibilidade para ‘ouvir’ – permite ‘enxergar’ a 

Universidade, que é o todo.  

                                                
20

 “A comunicação síncrona é aquela que simula uma interação em tempo real, pressupondo resposta imediata ou quase 
imediata, como por exemplo, em canais de chat, ou mesmo em conversas nos sistemas de mensagens” (RECUERO, 2009, 

p.32). 
21 Os princípios Hologramático, Recursivo e Dialógico se constituem, (MORIN, 2001), na base do Paradigma da 
Complexidade. 
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Normalmente, a população de uma maneira geral, bem como a própria mídia, 

referem-se ao Hospital Universitário relacionando-o à Universidade ao qual está vinculado. 

Esse é outro aspecto importante, que as organizações, e especialmente as Universidades que 

possuem Hospitais Universitários, necessitam considerar ao optarem pela implantação de 

‘ouvidoria’ virtual como espaço de interlocução, de diálogo e de relacionamento, enfim de 

comunicação. Isto é, não se trata apenas de uma ‘ouvidoria’, um Fale Conosco, mas da 

própria Instituição que se mostra, se apresenta, se expõe.  

Segundo Bueno (2003, p. 58), “o habitual ‘Fale Conosco’ precisa transforma-se em 

‘Converse Conosco’, pois o internauta que endereça os seus e-mails por causa desse convite 

de interação não está apenas interessado em falar, mas, especialmente em estabelecer um 

diálogo, iniciar um relacionamento”. Ao ignorar essas manifestações, a organização 

também deixa transparecer seu posicionamento diante dos sujeitos, dos usos e entendimento 

que faz das novas modalidades de ouvidoria e também de comunicação. Em outras 

palavras, a inserção de novas modalidades de ouvidoria, ou qualquer canal contemporâneo 

de comunicação, não atingem os objetivos a que se propõem quando a compreensão e os 

usos restringem-se a velhas práticas.  

Entende-se, que as ‘ouvidorias’ virtuais possam efetivamente se constituir em 

espaços interativos nos ambientes organizacionais cada vez mais virtualizados (e às vezes, 

tão desumanizados), desde que sejam, efetivamente, lugares de comunicação, ao invés de 

espaços de incomunicação, não-lugares em que predominam o silêncio, a ausência, o 

esquecimento. Enquanto o aprimoramento das técnicas não estiver acompanhado da 

intercompreensão e da preocupação com o outro, as organizações irão permanecer criando 

não-lugares e, as ouvidorias, distanciando-se do seu papel fundamental. No caso específico 

dos Hospitais Universitários é preciso considerar que a ‘ouvidoria’ virtual necessita cumprir 

efetivamente, o seu papel de Ouvidoria, especialmente quando assim denominada. Tal 

afirmação implica em clareza conceitual e não meramente instrumental 

([SCROFERNEKER, 2010, 2007]). 
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