
 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

1 

 

 

Organizações Faladas e a Identidade Manifesta: As Manifestações Da Marca 

UNEB Nos Discursos Dos Jornais Baianos1 

 

João Paulo Brito ALVES2 

Lidiane Santos de Lima PINHEIRO3 

Universidade do Estado da Bahia, Salvador, BA 

 

 

Resumo 

 

A lógica da marca pós-moderna não é mais classificar e diferenciar um produto do outro. 

Agora, ela é presente em áreas não-comerciais e integrada na significação da vida dos 

indivíduos. As marcas emitem discursos para criar e afirmar a todo momento sua 

identidade. Entretanto, existem outras manifestações não planejadas sobre a marca que 

podem reforçar ou contrapor essa identidade manifesta através do discurso da marca. 

Entendendo a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) como marca, esse trabalho busca 

analisar as manifestações não planejadas da marca UNEB, através dos discursos dos dois 

maiores jornais da Bahia, para verificar os discursos involuntários sobre a Universidade.   

 

Palavras-chave: Identidade; Jornais; Marca; Mundo Possível; Organizações.  

 

As marcas passaram por um processo de transformação constante até os dias de 

hoje. Cansado de uma simples comunicação que exaltava esta ou aquela vantagem do 

produto, o consumidor espera da marca, atualmente, um discurso mais amplo, mais 

profundo, mais atraente, mais espetacular. A marca pós-moderna é muito mais que um 

simples adjuvante para um produto ou serviço; é uma entidade autônoma de comunicação. 

(SEMPRINI, 2010) 

Com o passar do tempo, a lógica de marca perpassa por outros setores não 

comerciais, como filmes (exemplo: Star Wars) e celebridades (Beyoncé), por uma 

necessidade de eficácia comunicativa. Vivemos em um momento onde existe uma arena 

de disputa de sentidos e, nela, os discursos das marcas buscam invadir a esfera dos 

consumidores, tentando conduzi-los a um modo de vida que lhes interesse. As 
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organizações, formatadoras/ idealizadoras das propostas oferecidas pelas marcas, fazem 

um corte através dos discursos, que deve ser parecido com a ambição/desejos dos seus 

públicos, para capturar uma fatia de mercado. 

 O presente trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de Iniciação 

Científica sobre o projeto de marca da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e suas 

diversas manifestações. Sendo a maior instituição de ensino superior do Estado e a 

primeira do Nordeste com sistema de cotas, ela possui relevância no cenário estadual, 

pois está presente em 256 municípios da Bahia através de ações extensionistas e com 

polos de graduação e pós-graduação em 24 cidades baianas. Em pesquisas anteriores, foi 

observado que a UNEB manifesta sobre si o discurso de universidade “pública, gratuita 

e de qualidade”, “inclusiva, participativa e popular” e constrói a imagem de universidade 

transformadora, negra, feminina, contra qualquer tipo de preconceito (LUCAS; 

SANTOS; PINHEIRO, 2015).  

As manifestações da marca, produzidas pela universidade (em peças publicitárias, 

nos produtos de comunicação para os públicos internos, na sua logo, na configuração dos 

campi etc.), criam mundos possíveis. Entretanto, existem outros discursos, fora da ordem 

de controle da universidade, que são igualmente significativos para a construção da 

identidade da marca manifesta, podendo contrapor o dito pela mesma ou reforçar essa 

imagem que ela cria sobre si. 

Entendendo que as notícias jornalísticas, quando cobrem algum fato relacionado à 

determinada marca, são também um tipo de manifestação desta, mesmo que por ordem 

involuntária, buscaremos analisar como as notícias jornalísticas manifestam a marca 

UNEB, quando a tem como temática central no ano de 2016. Assim, os questionamentos 

que surgem são: os discursos jornalísticos dos dois maiores jornais da Bahia reforçam ou 

contrapõem a imagem que a UNEB cria de si? Como é construída a imagem da UNEB 

através dessas notícias jornalísticas?  

Para isso, o trabalho se utiliza dos conceitos de marca, forma-marca, organizações 

comunicantes, comunicadas e faladas, enquadramento e mundo possível (SEMPRINI, 

2010; BALDISSERA, 2009b; BALDISSERA, SILVA, 2011; SAMPAIO, 2012) 

 

Projeto e Identidade da Marca 

 

Andrea Semprini (2010, p.144) destaca que “a marca é uma instância 
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eminentemente semiótica. Podemos então considerar seu aparecimento no mercado como 

um processo de enunciação, a saber, o movimento fundamental de conversão pelo qual 

uma entidade semiótica abstrata se transforma em uma ocorrência concreta.” Esse 

movimento é constante e atualiza o discurso da marca a cada momento.  

Chamaremos de Projeto de Marca essa instância de enunciação. Ele é o responsável 

por “designar o lugar onde se elabora a vontade da marca, sua visão, suas intenções e seu 

programa. ” (SEMPRINI, 2010, p.145) e que se materializa, atualizando o discurso da 

marca, em suas manifestações. Estas compreendem todas as modalidades por meio das 

quais uma marca se torna perceptível aos destinatários e ao contexto. 

O conjunto dessas manifestações criou uma identidade manifesta da marca. No que 

se refere às manifestações, elas têm o mesmo estatuto teórico, mas não o mesmo peso 

nem a mesma importância na explicitação de projeto de marca e em seu impacto concreto 

junto ao público. As marcas, de modo geral, possuem produtos/serviços que têm uma 

importância mais relevante para explicitar o projeto de marca.  Assim, as marcas devem 

exprimir de forma fiel o projeto de marca e “as outras manifestações terão o papel de 

contribuir para reforçar esta explicação, conforme os critérios habituais da coerência, da 

pertinência e da sedução. ” (SEMPRINI, 2010, p.151)  

É a análise do conjunto das manifestações da marca que permite definir sua 

identidade manifesta. Convém lembrar que o processo de construção semiótico da marca 

pode ser percorrido nos dois sentidos (Figura 1). Nos colocando no ponto de vista do 

enunciador da marca, aquele que sabe o projeto da marca 

(seus valores, sua razão, missão, etc.), as manifestações 

são resultantes desse processo linear. Entretanto, a 

leitura também ocorre de forma inversa. Os públicos não 

possuem acesso ao projeto da marca, eles só têm acesso 

a partir das manifestações da marca que chegam a eles, assim, remontando o projeto a 

partir das perspectivas que são apresentadas nas manifestações. Podemos chamar esse 

movimento, como Semprini nomeia, de “percurso da recepção”. (SEMPRINI, 2010) 

Entendendo essas manifestações como microdiscursos proventientes da marca, 

parece-nos oportuno realçar que cada uma dessas deve, em primeiro lugar, ser analisada 

separadamente e só a união destas análises parciais pode levar a uma descrição de 

identidade. “Esse processo de criação do significado não se produz jamais no vazio dos 

Figura 1: A dupla leitura da 

manifestação da marca 

Fonte: Semprini (2010, p.152) 
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mecanismos significantes” (SEMPRINI, 2010, p.155). As marcas então inseridas em 

vários contextos (econômico, político, cultural, histórico, por exemplo) e em interação 

com diversas variáveis (concorrentes, mídia, debates de opinião). Os coenunciadores4 

desses discursos enquadram essas informações e, assim, influenciam os processos 

interpretativos e as atribuições de sentido às manifestações da marca.  

A junção das manifestações, analisadas individualmente, permite-nos ter uma visão 

sobre a identidade manifesta da identidade da marca. Em outras palavras, é a identidade 

da marca que é significada pelos seus diversos públicos, a partir das manifestações que 

foram lhe apresentadas. Entretanto, vale a ressalva, “essas manifestações não se situam 

em um vazio semiótico. Inúmeras abordagens da marca cometem o erro de considerar 

que o receptor interage com suas manifestações em uma espécie de diálogo exclusivo e 

fora do mundo ” (SEMPRINI, 2010, p.158).  

Ater-se ao estudo da identidade manifesta apresenta, porém, os limites clássicos de 

todas as abordagens da marca fundamentadas, exclusivamente, na percepção do 

consumidor. Baseando-se inteiramente na dimensão da enunciação da marca, a identidade 

manifesta pode ser reconstituída de maneira diferente do público que teve acesso a 

diferentes manifestações ou que interpretam de outras formas as mesmas manifestações. 

Portanto, estar atento a essas manifestações, de ordem não planejadas, involuntárias, é 

essencial para qualquer marca que deseje passar a mensagem com o maior êxito possível.   

Partiremos para uma reflexão sobre esses tipos de manifestações no âmbito da 

Comunicação Organizacional.  

 

Organizações Comunicadas, Comunicantes e Faladas 

 

Rudimar Baldissera (2009b, p.117) destaca que “a Comunicação Organizacional 

não se restringe ao âmbito do organizado, à fala autorizada, aos processos formais, à 

comunicação e/ ou na organização. ” Existem manifestações que vão além das 

organizadas, planejadas, às quais se devem centrar os olhares também, pois essas outras 

variantes manifestas possuem relevância e impacto na imagem da organização.  

Tende-se a resumir a imagem organizacional ao que Baldissera chama de 

organização comunicada, que é fruto das comunicações estratégicas, como as falas 

                                                 
4 Receptor que é participe da construção de sentido no ato enunciativo. (MAINGUENEAU, 2004) 
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autorizadas, as campanhas que vão projetar sua identidade, visão e valores.  

No entanto, a organização comunicante vai englobar, além da organização 

comunicada, todo e qualquer processo comunicacional (seja ele formal ou não) que 

interage com a organização e seus públicos.  

 
Assumem relevo os processos que se realizam na informalidade; 

inclusive aqueles que irrompem sem que a organização tenha 

conhecimento. Assim, mesmo que a organização não deseje comunicar, 

se alguém - alteridade - atribuir sentido a algo e/ou alguma coisa dela e 

assumir isso como comunicação, então será comunicação. 

(BALDISSERA, 2009b, p.118)   

  

Para visualizar melhor a organização comunicante, podemos pensar em 

comunicações mediadas pelas tecnologias (internet, telefone, SMS, entre outros) e 

comunicações informais (como conversas de funcionários) que podem criar uma 

alteridade em relação a organização comunicada. Vale ressaltar que qualquer 

comunicação que ocorra fora do ambiente da organização e que tenha relação direta com 

a organização se trata do tipo comunicada. Assim, podemos pensar em colaboradores com 

ligação direta a essas organizações que falem por ela de maneira informal.  

A organização falada contempla toda a comunicação que ocorre fora do ambiente 

da organização, porém não tem nenhuma relação direta com a organização, mas que 

possua como temática a própria organização. Podem ser consideradas dessa natureza  

                                
as conversas que se referem às organizações onde trabalham, 

materializadas entre amigos, durante um encontro para um jogo de 

futebol; a divulgação dos resultados de uma pesquisa realizada em 

alguma universidade e que tem uma dada organização como seu objeto 

de estudo; e uma matéria publicada em um jornal e que não seja 

resultado de material enviado pela empresa. (BALDISSERA, 2011, 

p.6) 

 

Os tipos de manifestações das marcas utilizados pelas organizações podem ser 

inúmeros, como por exemplo: logos, nomes, embalagens, design, identidade visual, 

eventos, pontos de venda, redes sociais. Entretanto, existem manifestações dessas marcas 

que podem fugir da esfera do enunciador, de ordem da organização falada, são elas: 

notícias jornalísticas, conversas informais, Youtubers, fóruns de consumidores, etc. 

É de conhecimento geral que, apesar de vivermos num momento de liberação do 
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polo emissor, as mídias massivas possuem, ainda, uma credibilidade muito grande na 

manutenção da percepção da opinião pública sobre diversos assuntos. As marcas também 

são inseridas nessa arena de discussão e propõem valores e sentidos aos seus 

interlocutores. No entanto, antes de demonstrar como isso acontece, faz-se necessário 

entender como é construído o discurso midiático e suas formas de se apresentar ao 

receptor. 

 

Mídia e Mundo Possível  

 

Para Adriano Sampaio (2012, p.217) 

                                  
A principal forma de mediação entre as marcas e os seus públicos, na 

sociedade contemporânea, é configurada através da mídia, desde os 

suportes impressos (jornais e revistas), passando pelo rádio, o cinema e 

a televisão, bem como nas mais recentes formas de interação social 

promovidas pelas novas tecnologias da informação: a internet e as redes 

sociais.   

 

As mídias tradicionais são bem eficazes em fornecer visibilidade e promoção. Por 

elas, as marcas buscam se inserir no projeto de vida dos consumidores para vender seus 

produtos/serviços e fazer a manutenção de sua reputação. Assim, as marcas tentam 

controlar a enunciação sobre si dentro dessa arena midiática (com patrocínios, eventos, 

divulgações, etc.). Contudo, como vimos no conceito de comunicação falada, elas não 

são as únicas responsáveis pela construção de sua imagem. São algumas instâncias, 

grosso modo, que enunciam acerca de uma marca: a própria marca, os consumidores, a 

mídia e a concorrência  

Durkhein (apud ALSINA, 2009, p.299) coloca a notícia como “uma representação 

social da realidade quotidiana, produzida institucionalmente e que se manifesta na 

construção de um mundo possível.” Diante disso, devemos refletir que, ao noticiar algo 

relacionado a uma marca, a organização jornalística deve interpretá-la, construindo um 

mundo possível sobre ela, ou seja, uma versão recortada e discursiva que acaba sendo 

também uma manifestação da marca e que vai ser reinterpretada pelo público.   

                              
Os elementos semióticos resultantes das mídias, por exemplo, são 

recebidos pelos indivíduos, filtrados, interpretados, recombinados e 

utilizados como materiais para nutrir a imaginação social e construir 

mundos possíveis. Mas, uma vez constituídos, explicitados e 
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formalizados, esses mundos possíveis são por sua vez reinterpretados 

pelo aparelho midiático e imediatamente reciclados em sua produção 

simbólica. Instaura-se, assim, um processo circular e contínuo, no qual 

as duas instâncias - os indivíduos e o sistema - ocupam caso a caso a 

posição de enunciador e de receptor. (SEMPRINI, 2010, p.285) 

 

Como podemos ver, a notícia jornalística tem um papel importante para as marcas, 

pois ela partilha de sentidos entre os indivíduos. Ela “é entendida como um fragmento 

dessa realidade e socialmente construída, isto é, uma produção social”, ou seja, cada 

notícia “se constitui como uma versão possível da realidade e nesse interim constrói um 

mundo possível, que, em outras palavras, se apresenta como o posicionamento discursivo 

do produto midiático” (SAMPAIO, 2012, p.225-226). 

Essa versão possível da realidade é construída pelo dispositivo de enunciação 

através de enquadramentos. Vale ressaltar que “sempre que se lê uma notícia, depara-se 

com enquadramentos, por mais que ela pretenda um estado factual” (PINHEIRO, 2015, 

p.51), e são essas formas de enquadrar que vão dar substância à criação de um mundo 

possível através do discurso jornalístico.  

Para a construção de mundos possíveis, é necessário garantir uma estratégia, ter 

coerência, ser verossímil e convencer os coenunciadores a aderirem a tais discursos, como 

um mundo no qual esses espectadores vivem. 

 

Os mundos possíveis criados pelas marcas ajudam o indivíduo a « dar 

sentido » à sua experiência individual e a alimentar sua imaginação 

social. Eles permitem recombinar esses elementos e construir, por sua 

vez, um horizonte de sentido para sua vida cotidiana, para suas 

ambições e para seus desejos. (SEMPRINI, 2010, p.289)  
 

Quando as marcas afirmam algo sobre si, elas também afirmam seu dever de ser. 

Caso o sentido proposto pela marca não seja credível, pode-se criar uma descrença 

(SAMPAIO, 2012) nos seus stakeholders e abalar a imagem da organização. Os públicos 

criam empatia por marcas que transmitem valores que os próprios indivíduos 

compartilham e aceitam. É uma estratégia da organização praticar um espelhamento para 

gerar identificação. Muitas vezes o erro é a cultura do parecer ser, não sendo, chegar aos 

seus públicos e criar uma rejeição grande pela marca e as organizações. 

A organização comunicada é uma fonte importante na construção dos mundos 

possíveis da marca. Entretanto, faz-se duas ressalvas. A primeira é que toda a fala, 
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principalmente das marcas, é dirigida a um ouvinte. A construção do discurso das marcas 

se espelha nas projeções dos sujeitos. A segunda ressalva é que “segundo as marcas, 

outras manifestações podem ter um papel mais importante que a comunicação [no sentido 

da organização comunicada]. ” (SEMPRINI, 2012, p.279, grifo meu). Aqui, destaca-se 

mais uma vez a importância da atenção das marcas para a organização falada. Assim, 

 
esses elementos [as manifestações da marca] constituem a interface 

entre a marca e o mundo dos receptores e que, enquanto tais, eles são 

responsáveis pela maneira como o projeto de marca é entendido e 

apreciado por seu público. A concretização de projeto coloca 

claramente a questão do papel da recepção no sucesso de uma estratégia 

de forma-marca. (SEMPRINI, 2010, p.273)  

 

Aqui entendemos que os enunciados das diversas esferas (organizações, mídia, 

consumidores, concorrência, etc.), ao manifestarem a marca, criam mundos possíveis que 

buscam ganhar destaque em meio a um cenário disputado de publicização.  

A análise realizada a seguir se centrará nas manifestações da organização falada, 

em especial nas notícias jornalísticas que tenham a UNEB como temática central. Foram 

escolhidas como corpus da análise as matérias veiculadas nos portais online dos dois 

jornais de maior relevância na Bahia, o Correio da Bahia e o A Tarde, durante todo o ano 

de 2016. Das 36 matérias publicadas, foram selecionadas as que têm um maior potencial 

de impacto (positivo e negativo) na imagem da marca, classificadas a partir de 

construções de mundos possíveis acerca da universidade com uma mesma temática.  

 

Notícias – Vestibular 

 

Quando a temática se trata de vestibular, a relevância é percebida na cobertura do 

tema pelos dois jornais. Foram 13 notícias sobre o vestibular da UNEB veiculadas durante 

o ano pelos dois jornais. A cobertura maior se deu pelo jornal Correio da Bahia, com 8 

notícias.  Na notícia de maior conteúdo sobre a abertura do vestibular 20175, a matéria do 

                                                 
5 Disponível em <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/educacao/noticia/inscricoes-para-vestibular-da-

uneb-comecam-nesta-terca-13-sao-ofertadas-3185-vagas/?cHash=6c68eb030832a4a32d6ecd76ef156695> 

Acesso em 11 de junho de 2017. 
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Correio (fig.3) dá destaque no título ao 

número de vagas ofertadas (3.185) e à data de 

início das inscrições, informações adiantadas 

do lead para chamar a atenção do leitor. A 

apuração da matéria é errada, logo que a 

UNEB está presente em 24 cidades baianas – 

diferente do que a notícia anuncia em seu 

subtítulo.  Vemos o destaque dado as informações mais relevantes sobre o vestibular no 

título da matéra, quando o enunciador usa da argumentação para direcionar o leitor a ver 

a UNEB como um lugar de oportunidades, por ofertar um número expressivo de vagas de 

curso de graduação em diversas regiões do estado. 

Podemos perceber que existe uma crise de imagem quando os jornais publicam o 

nome da universidade como “Universidade Estadual da Bahia” e não “Universidade do 

Estado da Bahia”. Apesar de estar presente em 24 cidades do estado da Bahia, muitas 

pessoas não sabem a nomenclatura correta da universidade, sinalizando, assim, uma 

imagem relativamente fraca no que diz respeito ao reconhecimento do seu nome. Mas o 

erro é recorrente em outras matérias. Das 5 matérias sobre vestibular no portal A Tarde, 

em uma ocorreu a menção errada do nome da UNEB. No Correio 24 Horas, foram duas 

as menções erradas à Universidade – e o erro é presente outras matérias dos veículos.  

A mesma matéria e outras do mesmo portal e do Correio 24 Horas mostram as vagas 

mais concorridas no vestibular: medicina (500 candidatos/vaga), nutrição (74 candidatos/ 

vaga) e fisioterapia (57 candidatos/vaga). Este dado positivo (grande concorrência no 

vestibular), porém, é contrabalanceado pelo destaque à crescente abstenção de candidatos 

no vestibular e pela revelação, ainda que indiretamente, da diminuição no número de 

inscritos no vestibular – o que gera uma imagem negativa para a universidade, uma vez 

que as pessoas tendem a valorizar instituições com maior concorrência, como se isso fosse 

sempre sinônimo de maior qualidade. A matéria6 do A Tarde mostra a comparação do 

número de abstenções do Vestibular 2015 com o do Vestibular 2016. Segundo a matéria 

“o índice de abstenção total foi de 32,52% (12.596 candidatos ausentes).  Este número, 

                                                 
6 Disponível em <http://atarde.uol.com.br/educacao/noticias/1750904-vestibular-na-uneb-tem-abstencao-

total-de-3252> Acesso em 12 de junho.  

Figura 3: Vestibular 2017 Correio 

Fonte: Correio 24 Horas 
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segundo a instituição, representa aumento de 10,16% em relação a 2015, quando a 

abstenção foi de 22,36% (12.076 ausências). ” O número de inscritos que não realizaram 

a prova não teve uma grande variação durante os dois vestibulares, que mantiveram a 

média de 12.000. Entretanto, a porcentagem de abstenção nos revela uma maior 

desistência dos candidatos a prestarem vestibular para a UNEB – variação de 14.000 

candidatos a menos no vestibular de 2016.  

Diante disso, surge uma nova problemática: os mundos possíveis construídos pelos 

principais jornais baianos podem ter influência na diminuição do interesse dos candidatos 

em prestarem vestibular na UNEB? Não poderemos responder com precisão a tal questão, 

visto que ignoramos outras variáveis e não realizamos pesquisa com a recepção para 

confirmar a hipótese, mas, ao menos, por meio da análise, podemos ter rastros da resposta.   

 

Notícias – Manifestação DCV 

 

Em cinco notícias publicadas pelos jornais A 

Tarde e seis pelo Correio 24 horas (com 6), percebe-

se a visão negativa sobre a UNEB dos estudantes e 

professores dos cursos referentes ao Departamento 

de Ciências da Vida (DCV) localizado no Campus I 

– Salvador. Em fevereiro de 2016, cem estudantes de 

medicina fizeram uma caminhada de protesto até a 

Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), localizada no Centro 

Administrativo do Estado da Bahia (CAB). Os jornais cobriram a insatisfação dos 

estudantes referente à falta de professores, internatos, laboratórios e de prática.  

Os professores, segundo a matéria “Professores e alunos de saúde da Uneb 

protestam no CAB” veiculada no dia 24 de fevereiro de 2016 pelo A Tarde, também 

fizeram uma paralisação e reivindicaram, além dos itens citados acima, a exigência do 

adicional de insalubridade, cortado pelo Governo. Ainda ressaltaram que essas questões 

apresentadas afetam os serviços prestados à comunidade em torno da universidade.  

A matéria do Correio 24 Horas7, publicada no dia 1 de março, mostra a declaração 

                                                 
7 Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/estudantes-da-uneb-

protestam-contra-sucateamento-da-universidade > Acesso em 16 de junho de 2017. 

Figura 4 Protesto de Medicina 

Fonte: Correio 24 Horas 
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do estudante do DCV, Pedro Teixeira, sobre a situação do departamento: 

“Fonoaudiologia, por exemplo, teve um alagamento na clínica escola. Medicina não tem 

onde fazer internato. Alguns alunos de fisioterapia precisam estagiar no laboratório da 

Universidade Católica”. A UNEB reconheceu, através de uma nota que foi veiculada pelo 

jornal Correio 24 Horas8, que os cursos, especialmente o de medicina, estavam em crise 

e as medidas que foram tomadas.  Em nota também foi informado a abertura do edital 

para a contratação de novos professores para o Departamento de Ciências da Vida. Em 

relação às clínicas para estágio dos profissionais, foi alegado que a questão estava em 

tramitação junto à Saeb. Entretanto, a UNEB reafirma que essas questões de estágios são 

de responsabilidade das Secretarias de Saúde do Estado (SESAB) e do município (SMS) 

por meio de convênios.  

 

Notícias – Transfobia e Assédio 

  

 Manifestações de organização falada que 

contrapõem os valores transmitidos através 

manifestações planejadas pelas marcas criam 

um constrangimento e uma imagem negativa 

rapidamente. Nessas notícias a seguir, essa 

situação irá ocorrer com a Universidade do 

Estado da Bahia. 

Na matéria da A Tarde intitulada 

“Transexual denuncia caso de preconceito em 

prova da Uneb”, de 06/03/2016, vemos a foto de 

uma mulher – maquiada, com grandes argolas e cabelos compridos – sorrindo (FIG. 5) e, 

no corpo do texto, temos a ancoragem de que aquela é Ariane Senna, 24 anos, transexual 

(informação destacada no título), uma das vestibulandas que estava realizando a prova no 

dia 6 de março de 2016 (mesmo dia da matéria – o que sinaliza uma matéria quente, 

notícia urgente) no Colégio Polivalente, em Salvador. Segundo a declaração de Ariane ao 

                                                 
8 Disponível em: < http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/governo-diz-que-selecao-de-

professores-para-curso-de-medicina-da-uneb-esta-em-curso-e-garante-estagio > Acesso em 02 de julho de 

2017. 

Figura 5: Denuncia de Transfobia  

Fonte: A Tarde Online 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

12 

 

A Tarde9, ela sofreu constrangimento em diversos momentos durante o primeiro dia de 

realização da prova. Ao chegar no colégio, dirigiu-se ao banheiro feminino, onde uma 

funcionária saiu correndo e criou um tumulto no local dizendo que havia um homem no 

banheiro. Na sala onde iria realizar a prova, foi tratada pelo nome de batismo no RG. No 

meio da prova, quando foi ao banheiro novamente, foi direcionada ao banheiro masculino. 

Ao se recusar a entrar no banheiro o fiscal disse a ela: “"o senhor tem o nome de homem 

e quer entrar no banheiro feminino?". Quando Ariane foi procurar a coordenação para 

conversar com o fiscal, foi tratada como homem pelo coordenador, mesmo ele dizendo 

ter sido um mal-entendido. A UNEB, através de sua assessoria, emitiu uma nota citada 

pela notícia, posicionou-se afirmando ser “contra qualquer tipo de preconceito e 

discriminação" e comunicou, de forma superficial, sem muitos detalhes de como, que 

"todas as medidas estão sendo tomadas, no sentido de apurar e afastar qualquer ocorrência 

que venha a prejudicar ou atingir os direitos civis constituídos de todos os cidadãos, no 

vestibular". 

Como medida para zelar a imagem que é manifestada pela universidade, a UNEB 

informa, através de uma nota que foi citada na notícia do dia seguinte, 7 de março pelo A 

Tarde10, sobre o ocorrido que afastou das atividades relacionadas ao vestibular “o 

funcionário”, não informa qual dos dois, que foi acusado de preconceito por Ariane. E 

reiterou o afastamento do funcionário que “o seu firme posicionamento contra qualquer 

tipo de preconceito e discriminação, zelando sempre pelo respeito, inclusão e participação 

equânime e democrática” – discurso que busca reforçar seu identidade de universidade 

pública, inclusiva e participativa.   

Outro caso nada favorável à imagem da UNEB é a acusação de assédio moral e 

sexual de um professor do Campus XVIII – Eunápolis – que, supostamente, vinha 

ocorrendo desde 2014 e somente em julho de 2016 foi aberto uma sindicância para apurar 

os fatos. O reitor, José Bites de Carvalho, conforme a matéria, manifestou ao portal A 

Tarde11, no dia 21 de setembro, que a universidade é contra esse tipo de comportamento 

                                                 
9 Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/educacao/noticias/1750804-transexual-denuncia-caso-de-

preconceito-na-prova-da-uneb> Acesso em: 16 de junho de 2017.  
10 Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1750980-uneb-afasta-funcionario-apos-

acusacao-de-transfobia> Acesso em: 16 de junho de 2017. 
11 Disponível em: < http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1803388-uneb-apura-denuncia-de-assedio-em-

eunapolis> Acesso em 03 de julho de 2017.  
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e, caso venham a ser comprovadas as denúncias, os responsáveis, que não foram expostos 

na matéria e nem pela Universidade, serão penalizados. Entretanto, o professor ainda 

continua em atividade e as alunas, são ameaçados pelo acusado, declara a estudante e vice 

coordenadora do Diretório Acadêmico Roda Viva, Cíntia Lima: “Ele (o professor) 

passou de sala em sala tentando ‘queimar’ o nosso movimento e intimidando muitas 

alunas, inclusive eu, o que prejudica outras estudantes façam a denúncia também”. A 

estudante ainda aparece em discurso direto três vezes durante a notícia. A denúncia ainda 

é reforçada pelo outro lugar de fala dado a Secretaria Nacional de Casas de Estudantes 

(Sence) que emite uma nota de repúdio dando apoio as vítimas e condenando a prática do 

abuso de poder e violência. Assim, espera “breve posição da universidade em relação aos 

casos de assédio e insegurança descrita”.  

 

Considerações Finais 

 

No presente artigo, refletimos sobre a importância de as organizações gestoras das marcas 

estarem atentas à organização falada, ou seja, às manifestações a respeito de si vindas de 

outras esferas, como a jornalística, por exemplo, cuja visibilidade é muito maior do que 

as comunicações organizacionais e as interpessoais. Quanto à venda de um discurso 

transmitido pela organização comunicante, deve ser credível e verossímil para que os 

seus stakeholders acreditem na proposta do mundo possível oferecido pela marca. A 

Universidade do Estado da Bahia, com os lemas “Pública, Gratuita e de Qualidade” e 

“Participativa e Inclusiva”, deve ficar atenta para não vender a sua marca sem 

corresponder à realidade que a cerca e às promessas que realmente tem condições de 

cumprir.  

Valores que estão latentes na sociedade, como a luta contra o preconceito com o 

público LGBT e a busca da mulher por um espaço de mesmas oportunidades e direitos 

que os homens, são representados no discurso da universidade. Entretanto, esses 

espelhamentos de valores da sociedade nas manifestações das organizações podem ser 

muito danosos, caso elas não tenham condição de realmente incorporá-los ou de 

responder adequadamente a um fato noticiado que tenha saído do seu controle.  

Temos a percepção de que notícias jornalísticas e manifestações das organizações 

não contemplam o todo à qual se referem, ou seja, serão sempre recortes da realidade ou 

construções discursivas sobre ela. Assim, a forma de enquadrar poderá nos mostrar visões 
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diferentes sobre o mesmo acontecimento, apesar de o jornalismo ser uma instância de 

emissão legitimada e porta-voz da recepção das marcas. No que concerne ao nosso objeto, 

o que é mostrado, a partir das notícias, é uma universidade que não possui a legitimidade 

plena sobre o que prega no cenário baiano.  

Outro aspecto que nos pareceu relevante na amostra analisada é a confusão feita 

com o nome da universidade, possivelmente por conta de outras universidades estaduais 

que temos na Bahia. De qualquer forma, quando vemos o nome da universidade diversas 

vezes sendo escrito errado pelos jornais, vemos que há uma crise na sua imagem 

institucional.  

Um mundo possível que chama a atenção, criado a partir das notícias jornalísticas, 

é o da universidade com menos interessados nas vagas ofertadas por vestibular, quando 

o jornal aborda o aumento da abstenção e a diminuição de 14 mil candidatos para a 

prestação da prova da UNEB. Tratando-se de um cenário de crise econômica e de uma 

universidade pública, é de se esperar que não houvesse uma queda significativa nas 

inscrições – mas que houvesse um aumento. 

Como os cursos mais concorridos são o do Departamento de Ciências da Vida, 

hipoteticamente, pode ser justificada a queda das inscrições a partir do outro mundo 

possível criado pelos jornais: o de crise institucional e falta de verbas, principalmente, em 

cursos de saúde. Os jornais cobrem as reivindicações contra uma falta de estrutura que 

inviabiliza os graduandos de tais cursos a terem uma formação básica e de qualidade, com 

manifestações do corpo docente e discente em forma de protestos e paralisações.  

A identidade da universidade, já analisado em outra pesquisa, mostra a UNEB 

“como uma universidade negra e feminina, o lugar para que indivíduos que também assim 

se identifiquem tenham voz, espaço e possam se expandir” (SANTOS, LUCAS, ALVES, 

PINHEIRO, 2016, p.15) é contraposto no último mundo possível analisado, quando, 

conforme deixa a entender o discurso jornalístico, uma mulher transexual não tem voz e 

legitimidade dentro do espaço do vestibular – sendo que o lema do mesmo vestibular no 

ano era “Seu jeito, nossa cara”.  

Usando a Universidade do Estado da Bahia como exemplo, devemos estar atentos 

a outras manifestações que não sejam de ordem comunicada. Faz parte do discurso das 

organizações a retórica para o convencimento dos públicos, mas, para isso, é necessário 

alinhá-lo às vozes da ordem falada, que podem, muitas vezes, passar um panorama maior 
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na construção da imagem e reputação da organização, devendo ser primordial ouvir essas 

vozes e promover as mudanças necessárias.  
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