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RESUMO 

O presente artigo se propõe a uma reflexão acerca do ensino e da prática da comunicação 
organizacional, mais especificamente, da assessoria de imprensa, em tempos de ubiquidade. 
Trata-se de pensar o papel e os desafios da academia na formação de jornalistas para um 
campo que, segundo dados da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), emprega 70% dos 
profissionais recém-formados. A partir de um olhar multidisciplinar faz uso de aportes 
referentes à sociedade em rede, à comunicação organizacional e do ensino do Jornalismo. Esta 
comunicação identifica a urgência dos conteúdos multidisciplinares, diante da pluralidade de 
saberes exigidos, e de uma discussão política sobre a comunicação social enquanto campo de 
produção de sentidos, inclusive na comunicação organizacional.  
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ABSTRACT 

This article proposes a reflection on the teaching and the practice of organizational 
communication, more specifically, the press office in ubiquity times. It is thought the role and 
challenges of the academy in the training of journalists to a field that, according to the National 
Federation of Journalists (FENAJ), employs 70% of recent college graduates. From a 
multidisciplinary look makes use of contributions related to network society , organizational 
communication and journalism education on the prevalence of ubiquitous communication. This 
paper identifies the urgency of multidisciplinary content against the required plurality of 
knowledge, and a political discussion on the media as a way production field, including in 
organizational communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade em rede, paradigma que internaliza e acentua as 

apropriações das tecnologias da informação e comunicação nos processos 

socioeconômicos, tem reconfigurado parte considerável das atividades 

jornalísticas e, consequentemente, exigido da academia adequações e reflexões 

acerca das metodologias e conteúdos de aula, associando-os ao conceito de 

comunicação ubíqua. Este modelo de sociabilidade coloca a tecnologia como 

parte integrante dos modos de se relacionar e de conviver, não só enquanto 

ferramentas de uso pontual, mas também fundindo os próprios processos 

técnicos, típicos das TICs, com os das relações entre seres humanos, instituições 

e a própria prática do jornalismo. 

Neste sentido, este artigo se propõe a uma reflexão necessária acerca do 

ensino e da prática da comunicação organizacional, mais especificamente da 

assessoria de imprensa, em tempos de ubiquidade. Trata-se de pensar o papel e 

os desafios da academia na formação de jornalistas para um campo que, 

segundo dados da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), emprega 70% 

dos profissionais recém-formados.  

A comunicação ubíqua está vinculada ao uso intermitente de tecnologias 

que passam a fazer parte do dia a dia das pessoas e se tornam um imperativo 

profissional, em especial na comunicação social.  

 

Em função da hipermobilidade, tornamo-nos seres ubíquos. Estamos, 
ao mesmo tempo, em algum lugar e fora dele. Tornamo-nos 
intermitentemente pessoas presentes-ausentes. Aparelhos móveis nos 
oferecem a possibilidade de presença perpétua, de perto ou de longe, 
sempre presença. Somos abordados por qualquer propósito a 
qualquer hora e podemos estar em contato com outras pessoas 
quaisquer que sejam suas condições de localização e afazeres no 
momento, o que nos transmite um sentimento de onipresença. Corpo, 
mente e vidas ubíquas. (SANTAELLA, 2013, p. 16). 

  

A explosão de hiperconectividade, por meio de dispositivos tecnológicos 

que ligariam o mundo em uma “aldeia global”, tornando-o não mais que uma 

“vila”, para utilizar os termos de Marshall McLuhan, reconfigurou o lugar das 

mensagens nas teorias da comunicação, ressaltando, apesar das fragilidades do 

determinismo tecnológico, a importância do olhar aguçado acerca da incidência 

da técnica na construção dos sentidos. Tais sentidos, um dos principais 
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produtos do jornalismo, na sua função de mediação entre as instituições e os 

cidadãos na esfera pública, têm apresentado câmbios em sua forma de 

apresentação ao público, em especial em um período de textos rápidos como 

os fluxos de rede. 

  

2 UMA PARADA NECESSÁRIA: CÂMBIOS E 

ASSENTAMENTOS DAS PRÁXIS SOCIAIS COM O 

ADVENTO DA SOCIEDADE EM REDE 

Traquina (2004) destaca que para entender o fazer jornalístico é preciso 

conhecer as implicações do contexto histórico sobre o qual os produtores de 

notícias vivem. O paradigma da sociedade em rede ressalta a centralidade dos 

processos comunicacionais na vida das pessoas, mas estes processos estão 

imbricados com redes de instrumentalidade que incidem em todos os campos 

de atuação dos indivíduos, desde o privado ao público.  Sendo assim, faz-se 

necessário refletir acerca das mudanças em curso. 

O espaço e o tempo, por exemplo, são dois fundamentos norteadores da 

organização das sociedades. O primeiro se constitui na base material onde se 

assentam os arranjos sociais, onde a vida acontece. O segundo dialoga com o 

primeiro, marcando o ritmo das produções sociais, materiais e simbólicas.  

Ambos são marcas de um determinado contexto e deles derivam as 

relações econômicas, políticas e culturais. 

Não é novidade que a conexão mundial entre diferentes partes do globo 

foi acentuada por meio das tecnologias de informação e comunicação. Isso 

resultou em processos desterritorializantes que impactaram na redefinição das 

configurações do estado-nação, historicamente delimitado por um sistema 

georeferenciado em um determinado local; na cultura, substrato humano fruto 

de uma intensa negociação entre identidades locais e contexto histórico; e 

trouxeram a necessidade de pensar a lógica das redes como um novo espaço 

no qual se desenrola as relações humanas. Castells (2013, p. 71) nomina este 

território de espaço de fluxos, onde “os lugares adquirem o seu significado e a 

sua função pelo papel nodal que desempenham nas redes específicas a que 

pertencem. Assim, o espaço de fluxos não é o mesmo para as atividades 
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financeiras, para as redes mediáticas ou para as redes do poder político”. 

Isto porque o espaço de fluxos se exerce a partir do exercício da 

“simultaneidade sem contiguidade” (CASTELLS, 2013, p. 70). Estas arenas estão 

entre os pontos nodais da rede, pontos esses que estão em contínuo 

movimento e que separam, restringindo ou ampliando, o espaço de fluxos.  

Com a dissolução das tradicionais barreiras espaciais, acontece 

simultaneamente a ruptura com o paradigma de tempo da era industrial. Há um 

exercício constante e dinâmico de desenvolvimento de suportes tecnológicos 

que sustentem a possibilidade de negar a convencional sequenciação temporal. 

Está-se falando do padrão multitasking, no qual se desenvolvem várias funções 

ao mesmo tempo, mais propriamente, do tempo atemporal, como conceitua 

Castells (2013, p. 73): “O espaço e o tempo redefinem-se tanto pelo 

aparecimento de uma nova estrutura social como pelas lutas sobre a forma e os 

programas da dita estrutura social. O espaço e o tempo expressam as relações 

de poder da sociedade em rede.” 

 Destes reassentamentos sociais também fazem parte o mercado e as 

relações de trabalho, visto que foram aceleradas as demandas por inovação, 

que modificaram a centralidade do poder quase absoluto de algumas poucas 

grandes empresas. Essas, atualmente, precisam interagir em rede, a partir de um 

projeto coletivo, no qual cada parte da rede colabora com alguma função para 

o objetivo final. A partilha nestes processos é de mão de obra, de estrutura, mas 

primordialmente de informação. Isto, logicamente, acarreta mudanças na 

organização social do trabalho, inclusive na formação e nos conhecimentos 

necessários destes trabalhadores e trabalhadoras, os quais precisam ademais de 

uma base sólida de conhecimentos gerais e específicos à sua função, 

adaptabilidade às condições do ambiente em constante mudança, atualização 

permanente e criatividade. 

 

A divisão fundamental na sociedade em rede, embora não a única, é a 
que se faz entre trabalhadores autoprogramáveis e trabalhadores 
genéricos. Os trabalhadores autoprogramáveis têm a capacidade 
autônoma de se centrar numa meta que lhes tenha sido atribuída no 
processo de produção, encontrar a informação relevante, recombiná-
la em forma de conhecimento utilizando o conhecimento acumulado 
e aplicá-la nas tarefas necessárias para conquistar o objetivo do 
processo. Quanto mais complexos são os nossos sistemas de 
informação e mais interconexões temos com a base de dados e as 
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fontes de informação, mais os trabalhadores necessitam de utilizar 
essa capacidade de procurar e recombinar a informação. Isto requer 
uma educação adequada, não em termos de habilitações mas sim em 
termos de capacidade criativa e recursos para evoluir com as 
mudanças organizativas e tecnológicas e com os novos 
conhecimentos. Pelo contrário, as tarefas pouco valorizadas, mas que 
continuam a ser necessárias são o chamado trabalho genérico, às 
vezes substituídos por máquinas ou alterados para centros de 
produção de baixo custo, em função de uma análise dinâmica de 
custo-benefício. A grande maioria dos trabalhadores do planeta e a 
maioria dos países desenvolvidos continua a constituir mão-de-obra 
genérica. São descartáveis, a não ser que exerçam o seu direito de 
existir como seres humanos e como cidadãos através de ações 
coletivas (CASTELLS, 2013, p. 65). 
 

As mudanças axiológicas e pragmáticas também reverberam no âmbito da 

cultura. As identidades locais, ainda que fragmentárias, entram em disputa com 

o ideário planificador da cultura hegemônica de uma sociedade global, na qual 

a produção de sentidos, na busca por um código comum, nega a pluralidade, e, 

portanto, mais exclui e desvaloriza do que engloba. Destaca-se então a 

importância do estabelecimento do que Castells (2013) denomina como 

protocolos de comunicação interculturais. Estes permitem um processo, ainda 

que não totalmente destituído de conflitos, de partilha de identidades culturais 

diversas que, em um processo de troca, encontram seus próprios códigos 

comuns. Trata-se de uma efetiva busca de convergência e não de mera 

repetição histórica de colonizações ou de fragmentação instrumental, acirradora 

de desigualdades, na qual se perpetuam os poderes seculares com novas 

roupagens.  

 

A cultura comum da sociedade em rede global é uma cultura de 
protocolos que permite a comunicação entre diferentes culturas sobre 
a base, não necessariamente de valores partilhados, mas de partilha 
do valor da comunicação. Isto que dizer que a nova cultura não está 
baseada no conteúdo, mas no processo, tal como a cultura 
democrática constitucional se baseia no procedimento e não em 
programas concretos. A cultura global é uma cultura da comunicação 
pela comunicação. É uma rede aberta de significados culturais que 
podem não só coexistir, mas também interagir e modificar-se 
mutuamente sobre a base deste intercâmbio. A cultura da sociedade 
em rede é uma cultura de protocolos de comunicação entre todas as 
culturas do mundo, desenvolvida sobre a base de uma crença comum 
no poder das redes e da sinergia obtida ao dar e receber dos outros 
(CASTELLS, 2013, p. 75-76). 
 

Estas dinâmicas reverberam no trabalho e na função dos jornalistas. Está-
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se falando de um período em que a comunicação assume a centralidade dos 

processos sociopolíticos e econômicos, no qual o fluxo de informações geradas 

é maior do que a capacidade humana de organizá-las e no qual a sociedade 

civil assume um relevante lugar na produção de sentidos por meio das redes 

sociais virtuais. A comunicação unidirecional, marca do mero difusionismo 

informacional, entra em extinção, sendo substituída por um modelo 

multidirecional e, efetivamente, dialógico, mais aberto para novas vozes e para 

o contraditório. Isto impacta nas redações, mas também nas assessorias de 

imprensa. 

 

3 A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E AS NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Desde o trabalho de Ivy Lee, no início do século XX, a assessoria de 

imprensa se tornou um imperativo para a boa consecução dos trabalhos de 

comunicação organizacional, mas também passou por mudanças estruturais. De 

mediador das relações entre o assessorado e a grande imprensa, a área 

incorporou outras atividades de produção de conteúdo para peças de 

comunicação institucionais e, agora, sem o intermédio direto dos veículos de 

comunicação de massa tradicionais, fala com seus públicos por meio das redes 

sociais virtuais. 

Parte das atuais assessorias de comunicação, os assessores de imprensa 

precisam se adaptar aos diversos suportes de comunicação, entendendo suas 

dinâmicas e linguagens a fim de alcançar o objetivo de inserir na agenda 

midiática temas de interesse das instituições que assessora. É necessário 

ressaltar, ainda que não seja o foco deste artigo, o papel político estratégico 

desenvolvido pelas assessorias de imprensa na atualidade, com redações cada 

vez mais dependentes das sugestões de pauta, mesmo em tempos de 

abundantes informações virtuais. Se a mídia é, como afirma Castells (2009a, p. 

85), “o campo de batalha pelo poder”, as assessorias são peças-chaves para se 

chegar a este restrito e seleto campo.  

 

As agências de comunicação [...] são uma versão anabolizada – e 
muito mais sofisticada desde que a internet mudou o mundo – das 
antigas assessorias de imprensa. Começaram a tomar corpo nos anos 
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90 e tiveram um crescimento exponencial na última década. Estima-se 
que hoje sejam 600 empresas no país – de todo porte. Segundo a 
Mega Brasil, que publica o Anuário de Comunicação Corporativa, 
referência do setor, o faturamento global, no ano passado, foi de 2,3 
bilhões de reais, um crescimento da ordem de 20% em relação a 2013. 
(CARDOSO, 2015, p. 18). 

 

A internet e os novos padrões de sociabilidade apresentam para as 

instituições, de diversas naturezas (públicas, privadas e da sociedade civil), o 

desafio de se adaptarem a um novo padrão de comunicação com seus públicos, 

mais relacional e menos difusionista, o que requer o desenvolvimento de ações 

muito específicas neste sentido. “O papel da comunicação mudou e é cada vez 

menos profissão. É quase missão: é fazer circular a informação e suas respostas, 

muito mais do que produzir. É muito mais visão de futuro, do que objetivo 

institucional.” (BRANDÃO, 2009, p. 31).  

A reconfiguração do ambiente social global impõe que, não só as 

organizações, mas as assessorias de comunicação adotem novas posturas, 

elaborem um planejamento mais apurado da sua comunicação para se 

relacionar com a sociedade em geral. “As organizações não mais ocupam 

lugares específicos e tendem a tornarem-se virtuais, porque é mais fácil e mais 

barato transportar a informação do que as pessoas, através das tecnologias de 

teleprocessamento e da computação.” (SROUR, 1998, p. 27 apud KUNSCH, 

2007, p. 27). Partindo para uma perspectiva sistêmica da comunicação em rede: 

 

O nosso modelo comunicacional dominante está construído em torno: 
1) da globalização da comunicação; 2) da ligação em rede dos media 
de massa e interpessoais e, consequentemente, da mediação em rede; 
3) e de diferentes graus de uso de interatividade (CARDOSO; 
ESPANHA; ARAÚJO, 2009, p. 21).  

 

Segundo Castells, a própria estrutura nodal das redes está adaptada à 

dissolução dos padrões anteriores de organização social:  

 

A morfologia da rede parece estar bem adaptada à crescente 
complexidade de interação e aos modelos imprevisíveis do 
desenvolvimento derivado do poder criativo dessa interação. [...] Essa 
lógica de redes, contudo é necessária para estruturar o não 
estruturado, porém preservando a flexibilidade, pois o não 
estruturado é força motriz da inovação na atividade humana 
(CASTELLS, 2009a, p. 108).  
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Uma vez que a mudança é irreversível, a adaptação às novas linguagens 

e processos de produção simbólica passam a ser elementos indissociáveis de 

outros vinculados à sustentabilidade organizacional. A popularização das redes 

sociais é responsável por um novo modelo comunicacional, intitulado por 

Castells de mass self communication, o qual possui os seguintes atributos: 

 

Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una 
audiencia global, como cuando se cuelga un vídeo em YouTube, un 
blog con enlaces RSS a una serie de webs o un mensaje a una lista 
enorme de direcciones de correo electrónico. Al mismo tiempo, es 
autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, define los 
posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los 
contenidos de la web y de las redes de comunicación electrónica que 
quiere recuperar. Las tres formas de comunicación (interpersonal, 
comunicación de masas y autocomunicación de masas) coexisten, 
interactúan y, más que sustituirse, se complementan entre sí. Lo que 
es históricamente novedoso y tiene enormes consecuencias para la 
organización social y el cambio cultural es la articulación de todas las 
formas de comunicación en un hipertexto digital, interactivo y 
complejo que integra, mezcla  y recombina en su diversidad el amplio 
abanico de expresiones culturales producidas por la interacción 
humana (CASTELLS, 2009b, p. 88). 

 

Assim, os perfis nas redes sociais virtuais são espaços de comunicação 

interpessoal, mas também massiva, de indivíduos e também das organizações. 

Por isso, as organizações em rede criam uma identidade própria, similar à linha 

editorial dos jornais, desenvolvem conteúdos em consonância com a cultura 

organizacional, e nos espaços mais especializados, estruturam uma grade de 

postagens parecida com o broadcasting, onde se desenham as postagens por 

um determinado período, associado ao público e ao horário de maior acesso. 

 

Esse “produzir-se comunicacionalmente” equivale a 
existir/disponibilizar-se como informação/narrativa midiática – ou 
transmidiática, como aqui se defende – num circuito comunicacional, 
projetando uma imagem pública que crie, mantenha e potencialize 
suas conexões com seus públicos de interesse, ou públicos-alvo 
(MARTINUZZO, 2011, p. 8). 
 

O conceito de público também mudou:  

 

Na era digital o conceito tradicional de públicos dimensionados por 
espaço geográfico, nas categorias de interno, misto e externo não dá 
conta de acompanhar a dinâmica dos dias de hoje. Os públicos se 
formam dependendo de como são afetados pelas instituições e 
organizações. Com a internet a formação de públicos virtuais é uma 
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constante e incontrolável. Nesse contexto vale como recorte discorrer 
sobre as comunidades virtuais e as redes sociais como um público 
fundamental que não pode ser ignorado pelos setores de 
comunicação das organizações (KUNSCH, 2007, p. 45). 

 

Assim a atividade do assessor de imprensa transcende os limites 

tradicionais, exigindo atualização permanente, e das empresas é exigida uma 

disponibilidade para com seus públicos que supera outros períodos históricos. 

Os usos das redes requer apropriações que vão além da mera existência nos 

espaços virtuais: é relevante o conhecimento das especificidades estruturais e 

finalidades de cada uma das redes, domínio dos processos de convergência 

midiática e de produção de narrativas transmidiáticas, tudo isso sem dispersar 

das funções tradicionais de envio de sugestões de pauta para as redações, 

clipping e indexação. Afinal, os veículos tradicionais (rádio, TV e impresso) ainda 

atingem uma população maior do que a internet, a qual está presente nos lares 

de apenas metade da população brasileira, segundo dados do Comitê Gestor 

da Internet. 

 

3 CONCLUSÃO: DESAFIOS PARA O ENSINO-

APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DE JORNALISMO 

Como vimos, a velocidade dos processos em rede e a amplitude do 

espectro de saberes necessários a produção simbólica na sociedade em rede, 

cada vez mais interconectados com a instrumentalidade dos procedimentos das 

ciências da informação, mas que, ao mesmo tempo, requerem uma leitura 

crítica de mundo vinculada à economia, política e ciências sociais, exigem dos 

cursos de Jornalismo o que não é novidade: disciplinas e ementas atualizadas 

capazes de dialogar com outros campos do conhecimento e com atividades 

que permitam ao estudante praticar, a partir do lugar de produtor-observador, 

a dinâmica dos sentidos e das recepções em rede. 

Sabe-se da importância dos procedimentos ao jornalismo. As técnicas de 

redação, de produção de notícias, as rotinas produtivas tomam a maior parte da 

grade curricular deste curso, mas é preciso pensar o contexto em que se está 

inserido, entendendo que os insumos advindos do bom entendimento das 

teorias da Comunicação e do Jornalismo se fazem necessário para que o futuro 
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profissional incida no campo a partir de procedimentos também teórico-éticos. 

É o que Edgar Morin (2011, p. 3) chama de conhecimento pertinente, “aquele 

que não mutila o seu objeto”, colocando-o no contexto em que se está inserido. 

O lugar central ocupado pelas disciplinas que preparam os estudantes 

para o mercado tradicional de rádio, televisão e impresso, por vezes, distancia 

em uma ilha os saberes relacionados à comunicação organizacional e, em 

especial, a assessoria de imprensa. Isso vai na contramão da demanda do 

mercado. O padrão de produção discursiva para aquelas plataformas e, a partir 

dos lugares de empresas de comunicação de massa, é distinto daquele em uso 

nas assessorias. Este, ainda que siga o modelo de redação noticiosa, na 

atualidade, precisa dialogar com gêneros como a publicidade e o marketing 

para se inserir nas redes e estabelecer canais direto com os diversos públicos.  

 As formas de alcançar os jornalistas nas redações também passam pela 

produção de sentidos em rede e pelo network das redes sociais virtuais, visto 

que estas, junto com as sugestões de pauta encaminhadas às redações, são 

duas das principais formas de um fato chegar a agenda jornalística. Há 

pertinência em ampliar o olhar acerca da sociedade em rede e resgatar o lugar 

político da comunicação organizacional.  
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