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RESUMO 

 

A internet assume um papel e lugar de destaque na vida social das pessoas, uma vez que 

através de seus recursos tecnológicos, a interação ficou facilitada e múltipla. Diante disso, o 

objetivo deste trabalho é refletir sobre uso e apropriações das mídias sociais nas 

organizações frente mudanças sociais. De início, contextualiza-se o cenário atual e 

implicações da Internet no social, cultural e profissional. Em seguida, é destacada a 

utilização das mídias sociais nas organizações e o processo de planejamento inerente ao seu 

uso. Por fim, são ilustradas e refletidas apropriações dessa mídia no contexto universitário, 

como exemplo prático do tema falado. A metodologia usada é pesquisa bibliográfica e 

documental, com informações estatísticas e empíricas do estudo proposto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Mídias sociais; organização; planejamento; relações públicas; 

universidade. 

 

Introdução 

 

É inegável reconhecer as mudanças sociais advindas da Internet, principalmente no 

que tange as formas de se relacionar: a comunicação estabelecida ganhou configurações 

diversas de interação e o tempo, outras percepções. Empresas, Organizações Não 

Governamentais- ONGs, Igrejas, Faculdades, dentre outras, têm sido influenciadas pelas 

transformações do mundo contemporâneo, sobretudo pela internet, fazendo-as incorporar 

essa ambiência virtual nos meios de comunicação com seus públicos. Esse processo requer 

cada vez mais planejamento, criatividade e boas experiências para que sejam 

compartilhadas ou curtidas na rede, termos característicos da mídia social Facebook, usados 

para demonstrar interesse/agrado pelo que é divulgado em determinada página ou perfil. 

Essa preocupação em acompanhar atualizações também englobam as áreas do 

conhecimento, que através de investigações científicas e experiências empíricas contribuem 
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na leitura do texto e contexto no qual essas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) estão inseridas, por exemplo. 

 No caso específico das Relações Públicas-RP cuja filosofia está cada vez mais em 

pauta: “fazer as coisas bem e torná-las públicas”, é indispensável um olhar mais apurado no 

uso da Internet nas organizações, favorecendo a excelência na comunicação. Para Fortes 

(2003, p.241) “as funções das Relações Públicas efetivamente estratégicas promovem um 

diálogo cabal com os públicos; contatos isolados e esporádicos não são suficientes para um 

relacionamento competente”. 

Na aldeia global, caracterizada por Marshall McLuhan, na “Galáxia de Gutemberg”, 

em 1962, as formas e formatos usados nas relações humanos priorizavam o rádio e a 

televisão cujas mensagens por satélite “aproximavam” as pessoas. Sem adentrar na 

discussão teórico-filosófica desse termo, é correto aferir que, primeiramente, com os meios 

de comunicação de massa e, atualmente, com a Internet, o diálogo ganhou outras 

configurações. 

Esse diálogo ou monólogo estabelecido é enfatizado por Martino (2001, p17) ao 

dizer que “uma comunicação que pode ser ativada a qualquer momento, desde que outra 

consciência venha resgatar, que dizer ler, ouvir, assistir...". Para de fato acontecer o diálogo 

deve existir interesse e audiência, e em alguns casos o que impera é a intolerância nessa 

enunciação. Pelo mal ou pelo bem, muitos internautas buscam ibope, curtidas, 

compartilhadas, retuítes. E essa a “comunidade virtual parecia ter sido fomentada além do 

tempo e espaço. Em que ela diferia da comunidade real?”, nos instigam Briggs e Bruke 

(2004 p.326). 

O termo Cibercultura, o qual muito se fala na contemporaneidade, evidencia o que é 

virtual e real. Para Levy (1996, p.07) "a virtualização fluidifica as distinções instituídas, 

aumenta graus de liberdade, cria um vazio motor[...] ela é um dos principais vetores de 

criação da realidade". Esse fenômeno pode ser também caracterizado como uma simbiose 

entre o real e virtual, uma vez que são ambiências interligadas, talvez por isso, o uso da 

internet tem gerado desafios de legitimidade em diversos ambientes que fazem “login” 

nessa ambiência. Há questionamentos sobre conduta ou que tipo de informações pessoais 

ou profissionais divulgar, por exemplo. 

Desse modo, a inquietação que resultou nessa pesquisa sobre comunicação e internet 

surgiu a priori da observação de fenômenos recorrentes dos canais de comunicação usados 

para promoção de relacionamentos com públicos do Departamento de Comunicação Social- 
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Decom da Universidade Federal do Amazonas - Ufam (cursos de Jornalismo e Relações 

Públicas). Observou-se especificamente nos canais disponibilizados para os alunos, como 

por exemplo, mural de avisos, atendimento na secretaria, e-mail da coordenação e chefia do 

curso, blog institucional e, mais recentemente, uma página do Curso de Relações Públicas, 

no Facebook. 

Diante disse, foi gerada uma expectativa em conhecer mais detalhadamente essa 

apropriação de canais de comunicação informais, que assumem papel e lugar de principal 

fonte de informação sobre os acontecimentos do curso. Mesmo com a presença de uma 

Assessoria de Comunicação, os departamentos de vários cursos criam seus mecanismos de 

relacionamento próprios. E esse fato será mostrado mais adiante, quando se fala do uso das 

mídias sociais no contexto universitário no cenário do Instituto de Ciências Humanas e 

Letras (ICHL) da Ufam, setor norte dessa Instituição de Ensino Superior- IES. 

Tudo isso vai ao encontro dos relacionamentos entre organização e públicos, 

estando estabelecido que a comunicação unilateral, descendente cuja mensagem é emitida 

para o receptor num formato mecanicista não contempla as necessidades e expectativas 

geradas por esses grupos de interesse, que cada vez mais buscam instrumentos para ter voz 

participativa nesse diálogo.  

A comunicação bidirecional caracterizada pela via de mão dupla também não dá 

conta desses múltiplos e diversos diálogos estabelecidos. O termo que mais se aproxima 

dessa ambiência contemporânea é a redes de relacionamentos, que Masuda, The 

Information Society as Post- Industrial Society-1980 (apud BRIGGS, BURKE,2004, p.267) 

"diferentemente do espaço geográfico convencional, o espaço da informação global será 

conectado por redes de informação". 

  Um dos recursos que mais ganharam força na Internet desde a última década foram 

as mídias sociais, que para Recuero (2009) são espaços utilizados para a expressão das 

redes sociais na Internet, isso porque as redes sociais sempre existiram, um grupo de 

pessoas com interesses comuns que compartilham informações caracterizam uma rede 

social e, quando isso foi direcionado para o cenário virtual, ganhou nova roupagem, telas, 

recursos: agora, é possível estar conectado em rede compartilhando informações, fotos, 

vídeos etc. Podem ser chamadas de redes sociais na Internet, redes sociais digitais, mídias 

sociais, mídias on, mídias online, mídias digitais.  

 Pelo exposto, está clara a relevância acadêmica do estudo para a área de 

Comunicação e, além disso, é fato que as Tecnologias de Informação e Comunicação- TICs 
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são preferência na escolha dos temas de trabalhos acadêmicos, sobretudo em Relações 

Públicas. Em pesquisa realizada por Jonas Gomes Júnior (2012) sobre “Abordagem 

temáticas dos TCC de Relações Públicas da Ufam”
4
, no período de 1985 até o primeiro 

semestre de 2012, foi sinalizado que no início da década de 90, os trabalhos falavam sobre 

atendimento ao cliente, eventos, imagem empresarial, marketing e relacionamento com a 

mídia. Já início dos anos 2000, constatou-se que Marketing, Comunicação Interna, Imagem 

empresarial e Responsabilidade Social e Terceiro Setor eram as preferências dos RP 

finalistas. E, recentemente, de 2009-2012/1, a preferência temática foi Internet e Redes 

Sociais (dos 22 trabalhos analisados, 09 estudaram esse tema), em seguida comunicação 

dirigida, eventos e outras interfaces. 

No cenário de eventos científicos da área Ciências da Comunicação, para coletar 

dados preliminares para essa pesquisa, fez-se um recorte dos trabalhos publicados em 

eventos na Intercom Nacional- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação dos últimos dois anos, 2011 e 2012, nas modalidades dos Grupos de 

Pesquisa- GP (profissionais de RP) e Intercom Jr. (acadêmicos de RP), na divisão temática 

Relações Públicas e Comunicação Organizacional. Dos 49 trabalhos apresentados na 

Intercom Nacional em Pernambuco, em 2011, nos GPs (o tema do evento foi Quem tem 

medo da pesquisa empírica?), 16 abordaram a temática internet. No ano seguinte, no 

mesmo evento em Fortaleza, cujo tema do evento foi Esporte na Idade Mídia- diversão, 

informação e educação, dos 43 artigos publicados, apenas 10 estudaram a internet. Em 

ambas modalidades, a delimitação do tema relacionou a internet com crises empresariais, 

turismo e ouvidoria. 

Já na modalidade da Intercom Jr. de 2011, em Pernambuco, dos 35 artigos 

publicados, 10 abordaram sobre internet. Em 2012, em Fortaleza, o Intercom Jr. caiu em 

publicação: apenas 20 foram publicadas e 7, falavam sobre Internet. Neles, as mídias 

digitais, ouvidoria e assessoria de imprensa no contexto virtual foram as mais pesquisadas. 

Através desses recortes na produção acadêmica na Ufam e da Intercom Nacional de 

2011 e 2012, é possível afirmar que muito do que se produz diz respeito à realidade na qual 

se está inserido e, nos últimos dez anos, a Internet ganhou atualizações e repercussão sem 

precedentes, influenciando pensamento, ações, comportamento e também a produção 

científica. Se uma empresa não possui seu nome disponível em algum site de busca, ela não 

                                                
4 Artigo disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/junior-jonas-2013-estudos-abordagens.pdf 
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existe, essa afirmação popular revela em parte porque é indispensável as organizações 

estarem conectadas para interagirem com seus públicos de interesse com tempo e 

informações diferenciadas.  

“A tecnologia propõe mudanças, mas é a sociedade que vai fazer uso dessas 

tecnologias [...] a velocidade da mudança social é substancialmente mais lenta que a 

mudança tecnológica. A mudança social não acontece, constroi-se”, lembram Lemos e 

Palácios (2001, p.169). Isso reforça e desafia à reflexão mais apurada sobre o estudo 

proposto cujo objetivo é refletir sobre uso e apropriações das mídias sociais nas 

organizações frente mudanças sociais, além de alertar para o uso do processo de relações 

públicas na implementação de mídias sociais nas organizações e apontar funções (impostas 

ou características) das mídias sociais no ambiente universitário como ilustração real da 

temática abordada.  

 

1. Navegar é preciso, compreender cenário também 

 

O Facebook liderou o ranking de redes sociais mais acessadas no Brasil em julho 

deste ano, com 54,99% da preferência dos usuários, de acordo com dados da Experian 

Hitwise, ferramenta líder global de inteligência digital da Experian Marketing Services
5
. 

Diante dessa estatística, aponta-se que o uso das mídias sociais pertence ao cotidiano da 

sociedade, assumindo a principal fonte de informações e contato, gerando, em algumas 

realidade, apropriações dessa mídia como canal de comunicação oficial de dada 

organização. 

A máxima de que “navegar é preciso” ganhou outros caminhos- a rede. Surfing in 

the web é a expressão em inglês que se refere ao ato de navegar na web e, essa ação já faz 

parte do cotidiano da sociedade, conforme mencionado anteriormente, sendo elementar para 

o RP mapear e conhecer os públicos. Para Recuero (2009, p.163), “compreender a 

comunidade é também um elemento importante para entender a sociabilidade na internet”. 

Essa afirmativa vai ao encontro da importância de conhecer o público com quem se 

vai interagir nesse ambiente, assim, o processo de estreitamento da comunicação com eles é 

facilitado, tornando-se mais coeso e harmonioso, o que se aproxima de uma comunicação 

de mão dupla, melhor comunicação em teia de relacionamentos. 

                                                
5  Informação retirada de site especializado em tecnologia, Convergência Digital. Endereço: 

http://convergenciadigital.uol.com.br 
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A presença das organizações na Internet é essencial, mas estar presente de modo a 

proporcionar o diálogo interativo e participativo com os públicos é diferencial, conforme 

aponta Oliveira (2011) ao apresentar as estratégias de inovação pertencente às de 

crescimento, caracterizando-se por busca contínua das empresas em antecipar-se em 

práticas modernas e tecnológicas de ofertar produto/serviço para os clientes. 

Conforme Pinho (2003) contextualiza na sua obra Jornalismo na Internet, o termo 

Internet surgiu da expressão inglesa “INTERaction or INTERconnection between computer 

NETwoks”, ou seja, a rede das redes de computadores e sociais para compartilhar 

informação e demais arquivos multimídia. Daí que surgem as demais tecnologias, desde 

linhas telefônicas a Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Para essa ambiência virtual pesquisada e suas mídias digitais, aparece também a 

hibridação- processo social entre o físico e virtual. Sobre esse conceito, André Lemos 

(2001) descreve que  

no começo de século XXI, as mídias locativas reforçam a hibridação do 
espaço físico com o ciberespaço, trazendo novas implicações para o 

espaço urbano. O fluxo comunicacional se dá por redes sem fio e 

dispositivos móveis, caracterizando a era da comunicação ubíqua, 
senciente e pervasiva das mídias locativas (LEMOS, 2001, p.10). 

 

Organização e públicos, o objeto de estudo das Relações-públicas, logo é evidente 

que sob a perspectiva organizacional, ele é o profissional mais adequado para lidar com 

esse cenário, sendo imprescindível conhecer esses grupos de interesse e suas respectivas 

características, expectativas, opiniões, influência. É preciso ter em mente que públicos são 

diferentes de mercados pois  

mercados são compostos por indivíduos que adquirem bens e serviços. Os 

públicos consistem em grupos sociais que respondem às consequências 

que as organizações exercem sobre eles e que, por sua vez, tentam 
participar das decisões que sirvam aos seus interesses (GRUNIG,2009, 

p.72). 

 

A internet desafiou previsões e trouxe muitas surpresas, "mais fenômenos que 

fatos", apontam Briggs e Burker (2004). Como então mapear públicos de modo estratégico 

e respeitando as características próprias dessa mídia e desses usuários? Para isso, baseado 

nos conceitos de públicos de Fábio França (2009), apresentam-se 12 fatores que devem ser 

considerados no planejamento da promoção de relacionamentos e identificação de públicos, 

e no cenário de rede de relacionamentos, esses apontamentos ganham destaque, pois vão ao 

encontro de uma promoção de relações públicas consistentes e excelentes. 
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São eles: F1: ter visão corporativa dos públicos para poder identificar e mapear os 

de interesse da organização; F2: selecionar do rol geral os públicos de interesse específico 

da organização e determinar seu perfil; F3: estudar a cultura dos públicos; F4: analisar o 

tipo de relacionamento da empresa com os públicos; F5: definir os objetivos do 

relacionamento com esses públicos; F6: determinar as expectativas da organização nessa 

relação; F7: analisar o nível de interdependência empresa-públicos; F8: descrever qual é o 

nível de participação do público na empresa; F9: avaliar o nível de envolvimento da 

organização com os públicos; F10: compreender e atender às expectativas dos públicos; 

F11: criar e manter um processo efetivo de comunicação com os públicos e F12: utilizar a 

pesquisa para garantir a compreensão e a qualidade constante dos relacionamentos. 

Somado a isso, no nível estratégico, algumas características são indispensáveis, 

conforme aponta Cesca (2006) em Relações públicas: públicos, mercado e nomenclaturas: 

dinamismo; conhecimento das transformações mundiais e da organização onde atua; 

conhecimento de planejamento estratégico; conhecimento de estratégias de negócio; 

pensamento globalizado e ação localizada; domínio de idiomas; boa cultura geral e 

agilidade de adaptação rápida a mudanças. Sinergia da comunicação voltada para esse 

usuário-mídia (TERRA, 2009).  

 

2. Funções de relações públicas no ambiente virtual? Sim, é possível e necessário 

 

É interessante destacar que esse cenário tem suas especificidades, caracterizando 

assim novos costumes, hábitos, símbolos- é o que o consagrado filósofo canadense Pierre 

Levy define como cibercultura (1999) ao afirmar que, diferente das mídias tradicionais, as 

vozes não se apagarão, elas “ressoam no ciberespaço e continuarão a se fazer ouvir e a gerar 

respostas”. Frente a isso, é inevitável não relacionar as práticas comunicacionais 

perpassando o planejamento estratégico para uma comunicação de excelência. 

O desenvolvimento da comunicação assistida por computador e das redes 

digitais planetárias aparece como a realização de um projeto mais ou 
menos bem formulado, o da constituição deliberada de novas formas de 

inteligência coletiva, mais flexíveis, mais democráticas, fundadas sobre a 

reciprocidade e o respeito das singularidades (LEVY, 1996,p.64). 
 

Independente do canal de comunicação usado para promover relacionamento com 

públicos, as funções de relações públicas devem ser exercidas com mesmo rigor de 

pesquisa, planejamento, execução, coordenação e avaliação. Não se pode lançar um olhar 

ingênuo e superficial para as mídias sociais, elas devem ser integradas em um mix da 
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comunicação do processo de RP. Deve ser preciso e faz-se necessário um plano de mídias, 

que prevê formas de avaliação, controle, feedback e demais ações para acompanhar o uso e 

apropriações dessa mídia. Os esforços devem ser coordenados e respeitar as singularidades 

dessa tecnologia. É isso que distingue e corrobora para o processo eficaz de relações 

públicas, que independe de canal, canal, instrumento, a essência de sua atividade e 

pensamento são estabelecidas.  

Planejamento pode ser definido como esforços organizados para minimizar erros, 

definindo prazos, recursos e métodos necessários para realizar efetivamente dada ação, 

projeto, campanha, plano. Nas palavras de Oliveira (2011, p.17) “é o processo 

administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor 

direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com os fatores 

externos- não controláveis- e atuando de forma inovadora e diferenciada”. 

Mas os desafios existem desde técnicos a cultura organizacional, por exemplo, para 

isso, deve existir uma sinergia nos esforços comunicacionais, levando às estratégias e 

táticas de relacionamento mais eficientes.  Se antes a comunicação era cogitada de forma 

isolada, agora essa modalidade permite à organização e relacionar melhor com seus 

públicos e a sociedade em geral. Para Margarida Kunsch (2003, p. 150) “é necessário que 

haja uma ação conjugada das atividades de comunicação que formam o composto da 

comunicação organizacional”. 

Pinho (2003) em uma visão diferenciada do cenário atual, mostra algumas vantagens 

da Internet para as Relações Públicas, ao apontá-la como (ibidem, p.33) “condição de mídia 

de massa, comunicação com a imprensa, localização do público-alvo, presença integral, 

eliminação de barreiras geográficas e facilidades de busca da informação e administração 

da comunicação em situação de crise”. Algumas delas condizem com a vivência atual, mas 

diferem de outras, o que denota a velocidade de mudanças e apropriações sociais com o 

tempo.  

Essa apropriação tem relação direta com o uso das TICs pelo homem, que precisa 

encontrar no outro espaço para dialogar e estabelecer algo em comum. Martino (2001, p23) 

aponta que o homem é um ser comunicativo consigo e com o mundo e nessas duas relações 

a comunicação depende do outrem “pois assim como a subjetividade não é um dado natural, 

as coisas não se apresentam ao ser humano de forma direta, mas são construídas graças à 

mediação do desejo, conhecimento e reconhecimento de outrem". 
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 Em resposta a isso, Kunsch (2003, p.186) descreve que “paralelamente aos avanços 

tecnológicos dos meios de comunicação massiva, existe uma busca pelos meios de 

comunicação direta, cuja seleção é feita pelo próprio homem, que avalia e escolhe o que lhe 

interessa”.  

 Esse desafio em formar o melhor mix de comunicação, é uma preocupação dessa 

investigação científica, pois a tela do computador não dá conta do contato interpessoal, que 

é ainda muito valorizado, para tanto é necessária uma seleção estratégica e integradas dos 

instrumentos de comunicação para determinada atividade de relacionamento com o público.  

Existe uma pluralidade de vozes, opiniões que interferem diretamente do poder de 

compra e expressão de suas experiências. Para tanto Kunsch (2003,p.106) novamente 

enfatiza que o “verdadeiro trabalho de relações públicas é aquele que, além de informar, 

propicia o diálogo[...]”.  

É nesse ínterim também que se encaixa uma das mais importantes funções do RP: 

avaliação. Esse item deverá ser bastante investigado nesse trabalho por ter relação direta 

com a comunicação estratégica. Fundamentada nela, que a hipótese deste estudo é afirmar 

ou não se os desafios enfrentados pelos RP na Internet tem relação com a falta da 

comunicação estratégica na tomada de decisão. 

Para avaliar os relacionamentos, há vários indicativos, procedimentos e indagações 

para averiguar a excelência da qualidade das ações empreendidas, mas para esclarecimentos 

iniciais, serão usados os tópicos de Grunig (2009) que cita 

quatro indicadores que dão conta de ilustrar a qualidade de relacionamento 

organização-públicos: reciprocidade de controle (grau em que organização 

e públicos estão satisfeitos ou insatisfeitos com sua capacidade de 
influenciar o outro); confiança (intimamente relacionada com a 

integridade institucional, confiabilidade da realização da boa prestação de 

serviço, por exemplo, e competência da organização fazer o que promete); 

satisfação (o sentimento de sentir favorável ou não  em relação ao outro, 
sobre expectativas ) e compromisso (esse relacionamento vale o dispêndio 

de energia para mantê-lo, relacionado com engajamento-grifo nosso) 

(GRUNIG,2009, p.95). 
 

Analisar as ações projetadas no ambiente virtual deve ir além de curtidas, retuítes, 

postagens, compartilhamentos- termos próprios das mídias sociais Facebook e Twitter 

usados para demonstrar agrado com a informação divulgada nessas páginas na internet. 

Esse fenômeno deve ser averiguado tanto pela sua extensão como pela sua intensidade. 

Assim como as demais áreas do conhecimento, “as relações públicas devem continuamente 

evoluir como função de gestão estratégica e continuamente “reinstitucionalizar-se” para se 
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ajustarem às mudanças nas organizações, na tecnologia da comunicação e nas expectativas 

da sociedade”, ilustra Larissa Grunig (apud GRUNIG, 2009, p.111). 

Essa busca pela excelência da comunicação não é fácil de ser alcançada, pois deve 

estar intrínseca na cultura organizacional e projetada no seu conceito institucional, isto é, 

deve ser elencada na alta administração, sendo participante da gestão estratégica e 

contribuindo substancialmente na tomada de decisões, sendo o diferencial no alcance dos 

resultados e das expectativas dos públicos.  

 

3. Apropriações das mídias sociais no contexto universitário: apontamentos do 

Instituto de Ciências Humanas e Letras da Ufam 

 

A globalização implicou mudanças sociais em diversas esferas da sociedade e, 

atualmente, esse fenômeno, para Castells (2007), tem relação direta com a sociedade em 

rede. Para o autor, “uma característica central da sociedade em rede é a transformação da 

área da comunicação, [...] que constitui o espaço cognitivo em que as mentes das pessoas 

recebem informação e formam os seus pontos de vista”. 

É nesse espaço cognitivo virtual que a opinião pública se forma, devido seu alto 

nível de audiência, facilitada muitas vezes, pela mobilidade da informação através de 

smartphones e tablets, aparelhos eletrônicos com alta tecnologia de informação e 

comunicação, carregados de múltiplas funções que abrigam o hipertexto- "uma matriz de 

textos potenciais, sendo que alguns deles vão se realizar sob o efeito da interação com um 

usuário", descreve Levy (1996, p.22). 

A tecnologia permeia as atividades cotidianas do ser humano e cada vez mais é 

possível visualizar a assertiva de McLuhan em 1964 de que a tecnologia é extensão do 

homem. Isso endossa o uso constante e apropriações diversas das mídias sociais e, no 

contexto deste trabalho, no cenário universitário, no qual cada vez mais discentes se 

apropriam das mídias sociais como principal fonte de informação sobre acontecimentos 

referente ao seu curso. 

Para compreender o texto e contexto desse fenômeno, é preciso voltar à origem do 

termo comunicação. Para Martino (2001), o termo communicatio surge no cenário do 

cristianismo com a presença dos anacoretas e cenobitas: os primeiros mais radicais e 

pregavam o isolamento total para viver sua fé; já para o segundo, viviam em mosteiros, 

conventos, onde existia a prática de "tomar a refeição da noite em comum"- communicatio. 
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Martino (op.cit. p.13) esclarece ainda que a "peculiaridade evidentemente não recai sobre a 

banalidade do ato de comer, mas de fazê-lo juntamente com outros, reunindo aqueles que se 

encontravam isolados". 

Análogo a isso, vivencia-se na academia e nos seus espaços esse communicatio 

acompanhado da tecnologia do celular ou tablet. Nas lanchonetes, biblioteca, salas de aula 

da Universidade Federal do Amazonas, no setor norte- Instituto de Ciências Humanas e 

Letras é comum a posse dessa tecnologia. Frente a essa realidade, os departamentos dos 

cursos da Ufam devem considerar essa apropriação nas formas de comunicação com seus 

discentes. 

A organização Ufam possui uma Assessoria de Comunicação e por meio dela dispõe 

de uma página oficial no Facebook com 5.213 curtidores, desde 21 de março de 2012, e no 

Twitter com 12.553 seguidores, desde 2 de agosto de 2009. E ainda um canal no Youtube 

desde 23 de janeiro de 2011 com 47 inscritos e 5.067 visualizações. Já o ICHL possui 

apenas uma página, no Facebook, desde 23 de março de 2013 com apenas 23 curtidores. A 

partir desses dados, é possível imprimir que o uso das mídias sociais ainda é muito recente 

no contexto universitário da Ufam com pouco engajamento na realidade dos cursos de 

graduação. (Todos os dados descritos são do dia 12 de julho de 2013).  

Para ilustrar o tema abordado, foi usada a metodologia da pesquisa documental de 

caráter exploratório com a lista dos cursos do ICHL que marca a presença ou não de mídias 

sociais e qual o alcance que elas possuem de acordo com o número de seguidores. Só foram 

consideradas páginas e perfis oficiais dos cursos e não das turmas. Foram descartadas 

também páginas e perfis de Centros Acadêmicos e demais projetos que fazem alusão ao 

respectivo curso.  

Na pesquisa, foi possível vislumbrar que muitas informações referentes a 

determinado curso são divulgadas por perfis ou páginas dos Centros Acadêmicos ou ainda 

para os que possuem Programas de Educação Tutorial- PET. É recorrente também a 

presença de grupos fechados ou específicos de cada turma, assim a apropriação da 

tecnologia na academia é mais individualizada e formada de acordo com os interesses 

coletivos de uma realidade comum. 
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Curso Mídia Social Usuários* 

Administração - - 

Arquivologia Perfil Facebook e Twitter F:854/T:190 

Artes Plásticas Twitter T:16 

Biblioteconomia Twitter T:11 

Ciências Contábeis - - 

Ciências Econômicas - - 

Ciências Sociais - - 

Comunicação Social- 

Relações Públicas 

Facebook e Twitter F:182/ T:362 

Direito Twitter T:185 

Filosofia - - 

Geografia - - 

História - - 

Jornalismo Twitter T:362 

Letras Língua e 

Literatura Portuguesa 

Twitter T:92 

Letras Língua e 

Literatura Espanhola 

- - 

Letras Língua e 

Literatura Francesa 

- - 

Letras Língua e 
Literatura Inglesa 

- - 

Letras Língua e 

Literatura Japonesa 

- - 

Música - - 

Pedagogia Facebook e Twitter F:40/T:151 

Psicologia - - 

Serviço Social - - 
*número consultado em 12 de julho de 2013 

  

Arquivologia, Artes Plásticas, Biblioteconomia, Com. Social- Relações Públicas, 

Direito, Letras Portuguesa, Jornalismo e Pedagogia estão presente nas redes sociais ainda 

timidamente, pelo que se pode observar no número de usuários, a adesão e legitimação 

desse processo ainda não foram estabelecidas, por fatores ainda desconhecidos, mas que 

certamente perpassam a falta de planejamento no uso desse instrumento de comunicação 

seja no tempo de atualização ou ainda nas informações postadas. 

 Outro dado interessante é a preferência pelo Twitter em relação ao Facebook, que 

está em apenas três cursos. Isso pode ter relação com as características próprias da mídia 

como mensagens curtas, instantaneidade da informação, interface simples de uso. Em 

contrapartida, no Facebook, as mensagens precisam de uma atenção mais detalhada com 

características similares de textos jornalísticos e uso multimídia. Essa investigação sobre os 

fatores de motivação para dada mídia social fica para futuramente. 
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 Há uma tentativa na Ufam de agregar ao espaço acadêmico inovações tecnológicas 

nas relações estabelecidas, como o Programa de Mídias Digitais da Universidade Federal do 

Amazonas (ProMidi/Ufam), Ecoem, que é uma proposta de Desenvolvimento Tecnológico 

e Extensão inovadora capaz de promover uma mudança cultural na Ufam e nas suas 

relações com a sociedade. É abrigado no Parque Tecnológico para Inclusão Social (PCTIS), 

a Rede de Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica da Ufam. 

Por tudo isso, é possível constatar que as mudanças propostas pelas TICs são 

assimiladas pela sociedade e os grupos existentes de acordo com suas características e ao 

passo que anseiam à criação de espaços comuns para se relacionarem. As características da 

internet, por exemplo, influenciam comportamentos sociais como a busca pelo imediatismo, 

mas não possui a força (coercitiva) de determinar padrões de pensamento e agir. Essa 

relação no ciberespaço característico por uma cibercultura ainda em construção não 

acontece, mas é construída coletivamente na excelência da comunicação e relações 

humanas. 

 

Considerações 

 

Fato que com a chegada da internet “aumentaram as possibilidades de aprendizado 

continuado, formal e informalmente, sempre que a experiência ou a expectativa 

requisitassem”, apontam Briggs e Bruke (2004, p.320). Todos os campos sociais foram 

direta-indiretamente influenciados por ela. Com isso pode-se refletir sobre o uso e 

apropriações das mídias sociais nas organizações frente mudanças sociais, sobretudo com 

as peculiaridades do contexto universitário, que serviu de espaço e lugar para indagações 

relevantes. 

Entender o cenário atual também é indispensável na investigação de fenômenos 

virtuais/reais, como dissociar essas ambiências? Como legitimar diálogos, que muitas vezes 

assumem forma de monólogo ou ainda discussão carregada de intolerância? Compreender 

as mídias sociais é audacioso à luz de qualquer área do conhecimento, pois ela engloba 

múltiplas realidades e comportamentos sociais. É necessário, pois, um olhar 

interdisciplinar. 

Diversas também são suas apropriações e os profissionais, em especial da 

Comunicação, buscam estratégias de promover relacionamento com públicos em rede, a 

extensão e intensidade dos fenômenos são ampliadas. Para isso, é essencial usar técnicas, 
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teoria e esforços pela excelência da comunicação, perpassando o processo de relações 

públicas em suas apropriadas funções e atividades. 

Descrever a temática investigada no contexto universitário ampliou o olhar e 

entendimento do uso da tecnologia, ressaltando novamente que o papel e lugar da 

comunicação (seja ela esporádica ou planejada) deve ser estratégico, no sentido promover 

bons e eficazes relacionamentos com os públicos, que cada vez mais buscam por canais que 

possibilitam voz ativa e participativa. 

Não se pode mais considerar o homem sem as tecnologias, por outro lado quem faz 

uso da tecnologia é o homem e não o inverso, diante disso ao passo das inovações, a 

sociedade deve permitir meios de colaboração para sua evolução, sobretudo nas relações 

humanas. 
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