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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel educativo da comunicação 
interna, ao buscar, também, a formação de competências em comunicação dos 
empregados de organizações.Para tanto, realiza um relato de experiência acerca das 
ações do “Comunica Educação”, ligado ao projeto de extensão “As Relações Públicas e 
a Educação Corporativa”, da Unesp, que busca desenvolver recursos baseados na 
aprendizagem aberta, que permitam aos públicos estratégicos a reunião em espaços 
virtuais para aprender de maneira colaborativa sobre assuntos específicos.A 
metodologia é desenvolvida em dois momentos: fundamentação teórica sobre 
comunicação interna, competências em comunicação e literacia informacional; e relato 
da observação participante do projeto Comunica Educação. 
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1. Introdução 

 

O crescente acesso e o uso social feito da internet trouxeram desafios variados à 

comunicação organizacional, tais como: fluxo incessante de informações; 

desterritorialidade; conexão em rede; convergência; interatividade; linguagem 

multimidiática e, sobretudo, liberação do pólo emissor. De um lado, as características 

das mídias sociais facilitaram o relacionamento entre organizações e seus diversos 

públicos, dando agilidade ao processo comunicativo e permitindo que ele aconteça em 

dupla-mão de direção. De outro, ampliou o número de emissores de informação, 

fazendo com que boa parte dos públicos pudessem ser classificados como mídia. 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do curso de Relações Públicas da Unesp. E-mail: 
roseane.andrelo@faac.unesp.br 
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A situação não é diferente no que tange ao público interno. De posse de seus 

telefones celulares e com suas mídias sociais, funcionários de organizações postam 

conteúdo a qualquer momento do dia e em qualquer local, afinal, a noção de tempo e 

espaço ganha total fluidez com a internet e os aparelhos móveis. Considerando que este 

público é essencial à construção e à manutenção da imagem organizacional, a atenção 

recai a eles: um comentário sobre a organização em que trabalham ou mesmo uma 

expressão considerada antiética podem impactar na percepção que o público externo 

tem sobre a organização. 

Frente a esse cenário, o presente trabalho tem como objetivo discutir o papel 

educativo da comunicação interna, ao buscar, também, a formação de competências em 

comunicação dos funcionários de organizações. Para tanto, realiza um relato de 

experiência acerca das ações do “Comunica Educação”, ligado ao projeto de extensão 

“As Relações Públicas e a Educação Corporativa”, da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), que busca desenvolver recursos baseados na 

aprendizagem aberta, que permitam aos públicos estratégicos a reunião em espaços 

virtuais para aprender de maneira colaborativa sobre assuntos específicos, usando 

recursos multimídias. 

A metodologia do presente trabalho é desenvolvida em dois momentos: 

fundamentação teórica sobre comunicação interna, competências em comunicação e 

literacia informacional; e relato da observação participante do projeto de extensão 

Comunica Educação. 

A partir da reflexão teórica e da experiência com o projeto, o presente trabalho 

apresenta como principais resultados a elaboração de preceitos para um paradigma 

educativo da comunicação interna, que vai além do viés informacional e mesmo do 

relacional. Trata-se, portanto, de um trabalho que se pauta na perspectiva da 

comunicação organizacional estratégica, mas que também se encontra na interface entre 

comunicação e educação. Pretende-se, ainda, colaborar para o aprofundamento das 

questões conceituais da comunicação organizacional. 

 

2. A centralidade da informação na sociedade 

 

O debate acerca da importância crescente do chamado público das organizações 

perpassa pela reflexão mais ampla sobre o papel fundamental que a informação ocupa 
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na sociedade e que, a partir da década de 1980, torna-se central. Afinal, as 

transformações ocasionadas pelo capitalismo na estrutura social, decorrentes de fatos 

como as mudanças tecnológicas, as alterações na estrutura de emprego e na exigência de 

conteúdos de conhecimento das tarefas realizadas pelos trabalhadores, garantem o papel de 

destaque da informação. Esse momento, chamado por Castells de revolução tecnológica, 

tem como ingrediente básico a informação e originou-se e difundiu-se “(...) não por 

acaso, em um período histórico da reestruturação global do capitalismo, para o qual foi 

uma ferramenta básica” (CASTELLS, 1999, p. 31). 

 Um olhar ao próprio mercado fornece indicativos do “capitalismo 

informacional”, termo cunhado por Castells. Um dos exemplos surge ao considerar o 

ranking das marcas mais valiosas do mundo, feito pela Brand Finace, em 2017: Google; 

Apple; Amazon; AT&T; Microsoft; Samsung; Verizon; Walmart; Facebook e ICBC4. 

A relação entre tecnologia e informação é central no sistema econômico como 

um todo e não apenas entre as organizações que atuam diretamente com esses 

elementos. Afinal, não é apenas a centralidade de conhecimentos e informação que 

caracteriza a terceira revolução tecnológica, ocorrida na segunda metade do século XIX, 

mas a “aplicação desses conhecimentos dessa informação para a geração de 

conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um 

ciclo de realimentação cumulativo entre a informação e seu uso” (CASTELLS, 1999, p. 

51).  

Acrescentando o ingrediente da globalização, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) potencializam as consequências nas organizações, pautadas por 

um cenário incerto e complexo. Reformulam-se estratégias de produção e distribuição, 

voltadas a um mercado cada vez mais amplo e competitivo, mas também busca-se 

ampliar o diálogo com os públicos envolvidos, agora advindos de diferentes espaços e 

culturas. 

Ferrari (2009) lembra que, nas organizações, é pelos valores compartilhados pela 

totalidade dos seus membros que elas expressam seus objetivos e metas e se afirmam 

como únicas na sociedade e no mercado. E considerando que os valores são distintos em 

cada sociedade, é preciso ter em mente a pluralidade e a heterogeneidade dos países ao 

analisar cenários. “O debate sobre o comportamento das organizações deve também 

levar em conta as relações das organizações entre si tendo como cenário o contexto 

                                                 
4http://exame.abril.com.br/marketing/marcas-mais-valiosas-2017/ 
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social, seja ele local, nacional ou global” (FERRARI, 2009, p. 140). Afinal, existe 

relação estreita entre a cultura organizacional e a nacional. 

Ao analisar as organizações sob a ótica da cultura, passa-se a encará-las como 

redes de interação social que impactam ambientes interno e externo e que são 

impactadas por eles (FERRARI, 2009). Interação essa que aumenta com o acrescente 

acesso às TICs, mas também pelo uso social das mesmas, cada vez mais pautado na 

participação. Afinal, não é apenas a infraestrutura material da comunicação digital que 

importa, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como 

os seres humanos que navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 2000), sendo que 

algumas de suas características foram sintetizadas no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Características da internet 

Conexão em rede Tudo comunica e tudo está em rede: pessoas, 
máquinas, objetos, monumentos, cidades. Tem-se um 
imenso banco de dados. 

Liberação do polo da emissão 
 

Emergência de vozes e discursos, antes reprimidos 
pela edição da informação pelo mass media. 

Interatividade Usuário pode produzir e distribuir informação, 
mesmo em espaços criados por outras pessoas ou 
organizações. Há chats, fórum, e-mails. 

Linguagem multimidiática Informações são representadas em diversas 
linguagens, como áudio, audiovisual, fotográfica e 
textual. 

Desterritorialidade Em território, tem-se a ideia de controle sobre 
fronteiras. Desterritorializar é se movimentar nessas 
fronteiras, criar linhas de fuga. Diversifica-se o 
consumo de bens simbólicos. 

Fluxo incessante de informações Informações sobre os mais diversos assuntos e de 
diversas fontes são produzidas e distribuídas 
constantemente. 

Fonte: Andrelo (2016) baseada Lemos (2007); Moherdaui (2007) 

 

As reflexões feitas até aqui demonstram que a informação aliada às novas 

tecnologias tem assumido papel cada vez mais central na sociedade. Não se trata de 

pautar a discussão no viés do determinismo tecnológico. A idéia defendida pelo 

presente trabalho pauta-se na perspectiva de que este cenário impacta as organizações, 

sobretudo no que tange o chamado público interno, conforme será debatido no próximo 

item. 

 

3. O público interno como central no processo de comunicação organizacional 
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Em um breve resgate histórico, pode-se dizer que, no que tange ao público 

interno, até o início do século XX, as organizações eram fechadas, os funcionários 

tinham lugares determinados e eram submetidos a normas, que regiam comportamentos 

e hierarquizavam diferenças. Oliveira e Paula (2009) citam Foucault, para quem o 

regime disciplinar, baseado nos sistemas moral e operacional, sustentava o poder. 

Atualmente, a noção de poder tem outro viés. Buscar pelo aumento da eficiência e 

eficácia faz com que a motivação torne-se elemento importante da produtividade. “Não 

é mais a imposição que impera; ao contrário, as pessoas são conduzidas a agir de 

determinada maneira porque são convencidas de que tal maneira é boa para elas” 

(OLIVEIRA; PAULA, 2009, p. 14). 

Fazer com que funcionários se identifiquem com os valores da organização, bem 

como alinhá-los e envolvê-los com os objetivos organizacionais, é um desafio da 

atualidade. Na tentativa de vencer esse obstáculo, sobretudo no que diz respeito ao 

público interno, troca-se o regime disciplinar, cunhado por Foucault, pela sociedade do 

controle, conceito trabalhado por Deleuze. O discurso é menos impositivo e há uma 

suposta autonomia. Ao invés de mandar fazer, a organização estabelece metas, que 

condicionam as relações de trabalho (OLIVEIRA; PAULA, 2009). 

A organização encontra na sedução um mecanismo para reforçar as noções de 

convergência de interesse e de unidade interna, a ideia de que todos estão juntos para 

superar e vencer desafios comuns. Os empregados são cada vez mais cobrados em 

relação a novas competências e submetidos a inúmeras pressões por resultados, em um 

ambiente marcado pela competição e pelo individualismo, no qual é preciso sobressair e 

demonstrar satisfação a fim de garantir o trabalho (OLIVEIRA; PAULA, 2009, p. 16). 

Contudo, a complexidade do momento traz diversos desafios, começando pela 

própria definição de público interno. Ostradicionais critérios geográficos e de 

contiguidade poderiam ser delimitadores, permitindo pensar no corpo de trabalhadores 

de uma determinada organização, incluindo desde os funcionários até a direção e 

somando a eles seus familiares. Porém, tem-se muitas modalidades de contratos de 

trabalho, com terceirizados; pessoas que trabalham em casa ou mesmo aqueles que 

estão na rua, como representantes comerciais. Estar “dentro” ou “fora” da organização, 

portanto, deixa de ser critério de definição de público interno. 

Tem-se, ainda, a noção de multiprotagonismo, ou seja, “o fato de cada um dos 
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stakeholders assumirem diferentes papéis de acordo com o momento, o local e o 

agrupamento em que se encontram” (FREIRES, 2011, p. 32). Um empregado pode ser 

do sindicado, da comunidade do entorno, de uma ONG ou mesmo ser um acionista, em 

uma empresa de capital aberto. 

De todos esses papéis, um que vem chamando atenção é o de agente de 

comunicação, ou de mídia. Se antes isso também acontecia, o alcance era restrito a 

grupos de amigos ou familiares. Hoje, com as mídias sociais, a abrangência é muito 

maior. Mais do que o alcance, é preciso ponderar sobre o papel central dos empregados 

na formação e manutenção da imagem corporativa, baseada na percepção dos diversos 

públicos. O que eles dizem tem credibilidade e pode impactar na imagem. Sendo assim, 

mesmo usando suas próprias mídias sociais, fora do espaço da empresa e do horário de 

trabalho, e postando conteúdos pessoais, empregados interferem na comunicação 

organizacional e, muitas vezes, são demitidos por isso. 

 
É preciso considerar este multiprotagonismo que faz do empregado, 
antes mero receptor das mensagens da alta direção, um potencial 
emissor uma vez que, a qualquer momento e com uso das tecnologias 
cada vez mais acessíveis e portáteis, poderá tornar-se porta-voz de 
importantes mensagens da empresa para dentro e para fora do 
universo da organização, viajando os quatro cantos do mundo. 
(FREIRES, 2011, p. 32) 

 

Para Bueno (2013), os sistemas de gestão devem criar mecanismos de expressão 

de ideias, permitindo o compartilhamento de informações e experiências. 

 
Nesse sentido, a comunicação interna é hoje essencialmente pública, o 
que incomoda os gestores tradicionais pelo fato de ela estar, quase 
sempre, fora do seu controle, como sempre foi o sistema clássico de 
relacionamento com os públicos internos, que se reduzia a reuniões 
programadas, às notícias dos house-organs, às caixas de sugestões e ao 
até há pouco tempo inovador “café com o presidente” (BUENO, 2013, 
p. 67). 

 

 A perspectiva assumida por este trabalho é que, mais do que criar meios de 

interação, cabe à comunicação interna o papel educativo de preparar os atores sociais 

envolvidos para o processo comunicativo. E isso significa a formação de competências 

informacionais e digitais. 

O conceito de competência informacional está ligado adiscussões atuais, como a 

educação continuada, uma vez a pessoa competente em informação deve saber se 

educar de forma autônoma, ou, conforme elencado como um dos pilares da educação, 
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aprender a aprender, que significa não apenas a aquisição de conteúdos, mas também o 

“domínio dos próprios instrumentos do conhecimento”, para que cada um possa 

compreender melhor o mundo que o rodeia (DELORS et al, 2001, p. 90). 

 A definição de competência informacional não deve se resumir a um conceito 

voltado a habilidades técnicas e de métodos no tratamento e uso da informação. Deve 

estar mais centrada na pessoa e no contexto social. Vitorino e Piantola (2011) apontam 

as dimensões da competência informacional: técnica, estética, ética e política, que serão 

resumidas no quadro 2. 

 

Quadro 3 – Dimensões da competência informacional 

Dimensão Característica 
Técnica Dimensão mais evidente da competência informacional, na medida em que é o 

meio de ação do indivíduo no contexto da informação. 
 

Estética A informação comporta uma dimensão estética, pois transmite-se aos indivíduos 
tanto a partir de referenciais do mundo exterior, com base em dados empíricos, 
verificáveis, objetivos, quanto do interior, por meio da intuição, da sensibilidade, 
da imaginação e da reflexão pessoal. 
 

Ética O indivíduo que é efetivamente competente em informação é capaz de tomar 
posição, assumir uma postura crítica diante de determinadas informações, o que 
requer, na maioria das vezes, um julgamento de valor. 
 

Política A competência informacional não é uma habilidade neutra, mas uma capacidade 
altamente sociopolítica, afinal, pressupõe a capacidade de leitura crítica, além da 
superfície do discurso, o que é importante em um mundo mediado por 
informações em defesa dos mais variados interesses. 
 

Fonte: Vitorino e Piantola (2011) 

 

Considerando que o acesso a informações, na atualidade, acontece mediado por 

tecnologias, sobretudo a internet, defende-se que a conexão é necessária, mas não 

suficiente. É preciso preparar as pessoas para usarem os computadores e a rede, sem 

desvincular a alfabetização tecnológica da formação básica. A educação deve formar o 

cidadão e não o consumidor. Assim, não se formará “analfabetos funcionais digitais”, 

ou seja, meros operadores de máquinas (PRETTO, 2001). 

A ideia defendida é que essa alfabetização deve ir além de ensinamentos sobre 

hardware ou software. A literacia digital, segundo modelo de Eshet-Alkalai, pressupõe a 

formação de habilidades emocionais, sociológicas, motoras e cognitivas, para a 

comunicação em ambiente digital. Se é necessário conhecer a tecnologia e o processo de 
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busca de informações, também é preciso compreender quando essa informação está 

codificada em linguagem multimidiática, característica da internet. Da mesma forma, 

tem-se uma leitura que, primordialmente, não é linear, mas ramificada, intercortada por 

links que podem levar ao aprofundamento do tema em questão ou mesmo dispersar para 

outros assuntos. 

Eshet-Alkalai e Amichai-Hamburger (2004) dividem em cinco literacias as 

habilidades necessárias para ambiente digital, conforme sintetizado no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Modelo de literacia digital de Eshet-Alkalai 

Literacias Habilidades 
Foto-visual Compreender a comunicação apresentada em forma gráfica e/ou visual 

como representação de símbolos, ícones etc. 
Requer habilidade de ler informação em ambiente gráfico. 
 

De informação Avaliar informação de maneira crítica. 
Refletir e reconhecer a qualidade e a validade da informação. 
 

De reprodução Criar novos significados ou novas interpretações. 
Utilizar as informações disponíveis para criar novos materiais 
significativos. 
 

Ramificada/derivada Buscar informação e criar conhecimento de forma não-linear, requer 
orientação espacial e multidimensional e habilidades de pensamento 
abstrato. 
Construir o edifício de informação a partir do hipertexto. 
 

Sócio-emocional Ter capacidade de compartilhar conhecimento formal e emoções em 
ambiente digital. 
Compreender as regras do ciberespaço e aplicá-las na comunicação on-
line, com ética. 
 

Fonte: ESHET-ALKALI; AMICHAI-HAMBURGER, 2004 
 

 

4. “Comunica Educação”: relato da experiência 

 

A discussão teórica feita anteriormente baseou a criação do “Comunica 

Educação”, parte das ações do projeto de extensão “As relações públicas e a educação 

corporativa”, financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Em funcionamento 

desde 2012, tem como objetivo principal oferecer cursos voltados à formação em 

competências comunicacional e digital para estudantes e profissionais, independente da 
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área de formação e de atuação. A idéia é que os cursos possam promover uma melhoria 

na comunicação interna das corporações. 

Para a implementação de um sistema educacional corporativa optou-se pela 

educação a distância, tendo como ferramenta a internet, uma vez que confere 

praticidade e aplicabilidade ao processo (Figura 1). Os participantes ganham autonomia 

na definição de quesitos tempo e espaço, considerando o que é mais adequado à sua 

realidade. Afinal, o mercado de trabalho tem sido cada vez mais flexível: pessoas 

trabalham em diferentes horários, representantes comerciais atuam fora do ambiente 

corporativo, o trabalho em casa, chamado de homeoffice, aumenta, só para citar alguns 

exemplos. 

 

Figura 1 – Página de abertura do projeto Comunica Educação 

 

 
Fonte: http://www.faac.unesp.br/#!/pesquisa-e-extensao/comunica-educacao/ 

 

Outro ponto essencial do projeto diz respeito à perspectiva da coaprendizagem. 

Embora a educação a distância valorize a individualidade, buscou-se mecanismo de 

integração entre todos os atores sociais envolvidos – proponentes dos cursos, alunos e 

gestores da ferramenta. Com o uso do REA (Recurso Educacional Aberto), o material 

chega a todos os interessados, ampliando o aspecto da responsabilidade social de quem 

o produz e permitindo que todos os envolvidos, mesmo que em diferentes graus, possam 

atuar como produtores de conteúdo. 

http://www.faac.unesp.br/#!/pesquisa-e-extensao/comunica-educacao/
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A interatividade acontece por meio da página do projeto no Facebook e acontece 

como parte essencial da avaliação dos participantes, uma vez que, em alguns cursos, 

eles devem postar material no Facebook, e comentar o que foi postado por pelo menos 

um dos colegas. A gestão da mídia social vai além, portanto, da divulgação das ações ou 

mesmo da comunicação institucional. Busca-se, nela, a concretização da comunicação 

dialógica, porém, dirigida, sugerindo caminhos para que a interação aconteça. 

Acredita-se, com isso, que, além dos conteúdos, o projeto atua na geratividade 

de comportamento. Os trabalhos colaborativos, o conhecimento coletivo e o 

relacionamento com diferentes públicos, o que pressupõe a interculturalidade, são metas 

de muitas organizações e que podem ser beneficiadas com o envolvimento dos atores 

sociais em situações de coaprendizagem. 

Cabe acrescentar que o uso da internet, além de possibilitar as opções pelo REA 

e pela coaprendizagem, vai ao encontro do objetivo principal do projeto, afinal, além do 

meio, ela pressupõe o uso linguagem multimidiática; de uma leitura não-linear, por 

meio dos links, e da interatividade. Essas são características da literacia digital, foco da 

formação aqui proposta. 

Nestes cinco anos, já foram produzidos sete cursos, com as seguintes temáticas: 

comunicação oral; marketing social; responsabilidade social; linguagem corporal; 

memória organizacional; gestão de crise e gestão da diversidade nas organizações. 

Apenas três deles foram feitos para segmentos específicos, sendo os demais pensando 

em todos os públicos. Aqui, tem-se um dos desafios do projeto, ou seja,conciliar a 

perspectiva da educação aberta à escolha dos temas que sejam atuais e compatíveis com 

a realidade vivenciada pelo público a quem se destina o conteúdo. 

Outro desafio é também envolver pessoas que não tenham formação em 

comunicação. Afinal, a educação corporativa proposta pelo projeto, mesmo com 

destaque em temas comunicacionais, não objetiva somente os setores da área, mas todo 

o público interno da organização, a fim de transmitir o conteúdo, gerar conhecimento e 

sintonizar os colaboradores com a informação que circula dentro e fora da organização.  

Uma vez adotada a educação a distancia, a linguagem é um elemento que deve 

ser adaptado nesse meio e também ao público-alvo. Até porque, com o ensino a 

distância, é preciso conduzir o participante no processo do curso, buscando um maior 

envolvimento do espectador com o material. Ainda no que tange à linguagem, busca-se 

formatos multimidiáticos, isto é, procura-se mesclar ferramentas audiovisuais, auditivas, 
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textuais e imagéticas, pois a apresentação do conteúdo se torna mais atrativa e menos 

cansativa. 

Entre as informações utilizadas, estão conceitos trabalhados em livros e artigos; 

cases publicados na mídia e também entrevistas com pesquisadores e profissionais 

envolvidos com os temas em questão, sobretudo em vídeo, formato indicado como um 

dos preferidos pelos participantes do projeto, conforme pesquisa realizada (ANDRELO; 

CALONEGO; TEIXEIRA, 2013). 

Com o projeto de extensão, vislumbra-se, ainda, o ensino de como realizar uma 

educação corporativa aos estudantes universitários, principalmente, os de relações 

públicas, para que estes estejam preparados e tenham conhecimento em como aplicar 

um sistema de educação corporativa, quando forem profissionais. 

 

4.1 Exemplo de aplicação do projeto 

 

Uma das experiências dirigidas, ou seja, de aplicação do projeto a um público 

específico, ocorreu no primeiro semestre de 2014, com alunos do curso de 

especialização em Estratégias Competitivas: Comunicação, Inovação e Liderança, na 

disciplina Comunicação Estratégica, ministrada pela autora do projeto. O referido curso 

teve 16 horas/aulas ministradas de forma presencial e 8 horas/aula em EaD. Foi 

justamente nesta carga a distância que se desenvolveu a atividade com o projeto 

(ANDRELO, 2016).  

Aos alunos, foi elaborado um curso sobre gestão de crise, com conceitos e 

exemplos, em texto, fotos, cartazes e vídeos. Posteriormente, receberam a seguinte 

tarefa: “Analise o posicionamento da C&A sobre a indenização à qual foi condenada, 

conforme indicações abaixo. Para isso, pesquise nos sites indicados as matérias 

publicadas pela imprensa e verifique as ações de comunicação feitas pela empresa, seja 

na resposta contida nos textos jornalísticos ou mesmo na postura adotada nas mídias 

digitais (site, Facebooketc). A análise deve ser feita à luz das discussões feitas no curso. 

A atividade pode ser realizada em grupo de até 4 pessoas e postada no moodle até o dia 

6 de junho”.  

O enunciado se referia às notícias de que a rede varejista C&A foi condenada 

pelo Tribunal Superior do Trabalho por reduzir seus empregados a condições análogas à 

de escravos em unidades em três shoppings de Goiás. Além da atividade, foi enviado 
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um questionário para que os alunos avaliassem o curso e dessem pistas sobre o processo 

de coaprendizagem. 

 Dos 13 questionários devolvidos, seis foram de alunos que preferiram fazer a 

atividade sozinhos. Dos que justificaram a escolha, os argumentos apresentados se 

baseavam na dificuldade de realizar trabalhos em grupo, mesmo que virtualmente. Os 

nove restantes disseram que usaram ferramentas como e-mail, Whatsapp, Skype, 

Facebook e telefone celular para discutirem o tema proposto. Nenhum grupo 

demonstrou, no questionário, dificuldade no desenvolvimento da tarefa e tampouco na 

realização do trabalho coletivo, mesmo que as reuniões tivessem acontecido 

virtualmente. A resposta de um grupo exemplifica essa questão: 

 

Ambos se organizarem e cada um leu o material disponibilizado em 
casa para compreensão da temática e da atividade solicitada. Mediante 
isso, cada aluno fez um resumo de entendimento do conteúdo do texto 
enviando aos demais por e-mail para compreensão das particularidades 
que cada um entendeu. A partir disso, no Skype fomos debatendo os 
conceitos vistos em sala de aula e trocando informações para chegarmos 
a um consenso do conteúdo do texto e da atividade solicitada. 

 
 

Sobre o conteúdo do curso EaD, os alunos demonstraram ter compreendido os 

conceitos, tanto pela avaliação da atividade feita quanto pelas respostas nos 

questionários. Eles elencaram como pontos principais a existência de vários exemplos e 

do roteiro de ações possíveis em caso de crise organizacional. O quadro 4 traz algumas 

respostas dadas. 

 

Quadro 4 – Extratos de respostas do questionário 

“O texto foi muito importante para a compreensão porque através dele obtivemos a dimensão 
da real importância das empresas possuírem uma área de comunicação com comitê de crise, 
que gerencie com eficácia e se posicione rapidamente junto à mídia para que tudo seja 
esclarecido da melhor forma possível, evitando boatos e dúvidas”. 
 
“Os exemplos do texto são claros, e criam base para que um bom trabalho seja feito. Existe 
também um roteiro de ações imediatas que devem ser seguidos para que a gestão seja eficaz e 
obtenha sucesso. O texto cita o impacto que as crises podem gerar, tendo em consideração que, 
com a internet ficou mais fácil se manifestar e trocar informações com outras pessoas”. 
 
“O enunciado da atividade foi relativamente claro. O problema está em restringir a avaliação ao 
caso C&A, de modo que existiriam outras empresas que poderiam ser analisadas em suas ações 
de gestão da crise. Além disso, muitas vezes tais informações são difundidas em relação à data 
na qual ocorreu, tornando difícil acompanhar as ações desenvolvidas para lidar com a crise.” 
 
“Ele foi importante, pois ele deu uma “trilha” de como é uma gestão e o que devemos fazer e 
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com isso desenvolver ações que ajude a combater e gerenciar a crise e com isso a resolução do 
texto ficou mais fácil”. 
 
“O texto inicial ajudou e orientou para entender que em uma crise pode haver uma idéia, 
planejamento, para melhor e até reverter a situação, lembrando que o cotidiano empresarial e 
feito de crises e é a partir dessas situações que as organizações precisam estar atentas e 
aproveitar as oportunidades de se desenvolverem de maneira inteligente modificando o lado 
negativo para o positivo.” 
Fonte: elaborado pelas autoras com base nas respostas dos questionários 
 
 
Considerações finais 
 
 

As reflexões apresentadas e o breve relato feito do projeto de extensão 

“Comunica Educação” articulam-se a pesquisas desenvolvidas pelas autoras do presente 

trabalho e que caminham para o debate sobre a construção de um paradigma de 

comunicação interno pautado na intersecção entre comunicação e educação. 

Estudos feitos demonstram que o paradigma informacional, pautado na emissão 

de informações de uma fonte para receptores com pouca possibilidade de interação, tem 

sido delegado a uma visão mais dialógica da comunicação organizacional, que 

considera a construção conjunta de sentidos nas trocas simbólicas, mediadas ou não por 

dispositivos. 

O contexto delineado na parte inicial deste trabalho demonstra que o acesso 

crescente às TICs e o uso social que tem sido feito delas corroboram para legitimar o 

olhar relacional da comunicação, incluindo a interna. 

Porém, na perspectiva de relação, pressupõem-se que todos os atores sociais 

envolvidos estão preparados para o processo comunicativo, em seus vários aspectos, 

incluindo o contexto organizacional, que se dilui no tempo e espaço, a partir do uso das 

tecnologias móveis. 

Novamente, resgata-se o cenário para defender que esse preparo deve ser 

problematizado, uma vez que a prática demonstra desafios no uso correto e ético da 

comunicação. Frente a isso, defende-se que à comunicação interna cabe, também, o 

preparo dos diversos autores para um papel mais atuante no processo comunicativo, seja 

ele formal ou informal. Neste trabalho, tem-se como recorte a competências em 

informação e a competência digital. 

Esse é o pressuposto desse trabalho, que se concretiza com a criação do 

repositório multimídia com material voltado a aprendizagens corporativas. No formato 
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de site, baseado na educação a distância, em recursos abertos de aprendizagem e na 

coaprendizagem, o “Comunica Educação” merece alguns olhares. 

O formato a distância mostrou-se interessante, ao permitir que os usuários 

fizessem a gestão do seu aprendizado. A caracterização enquanto REA é importante, ao 

permitir que interessados em geral possam participar dos cursos, porém, traz a 

dificuldade, para os gestores do projeto, de não conhecer o repertório dos alunos, o que 

dificulta ao pensar em uma abordagem mais aproximativa. 

A coaprendizagem é defendida como um mecanismo de formação dos públicos 

para a interação com outras pessoas, principalmente em um cenário marcado pela 

interculturalidade, onde dialogar com o diferente torna-se essencial. Porém, percebeu-se 

que, nesse ponto, é preciso garantir ferramentas interativas mais eficazes e, sobretudo, 

considerar meios de incentivo à coparticipação. Ou seja, ainda há caminhos a serem 

seguidos para melhorar o projeto. 

Conclui-se, portanto, que é possível trabalhar em um ambiente organizacional a 

formação comunicacional criticamente, superando a forma instrumental e que esse 

processo está relacionado à comunicação interna. Ações de formação permitem a 

integração e incentivam a participação dos colaboradores por meio de assuntos de 

interesses da organização, que busca aperfeiçoar seus recursos humanos, mas ao mesmo 

tempo pode formar um cidadão consciente e crítico, viabilizando a comunicação 

dialógica e a gestão socialmente responsável. 
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