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RESUMO: O espaço midiatizado,
orientado pelas novas tecnologias e
moldado pelo virtual, é caracterizado
por transformar os regimes de visibi-
lidade atuais. Este artigo trata da bus-
ca da legitimidade através da análise
das estratégias dispostas na internet dis-
cutindo uma pesquisa de análise de
conteúdo sobre o portal da Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM),
que demonstra que a presença de es-
tratégias de comunicação colaboram
para a aceitação pública e legitimação
institucional.
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Introdução
A atualidade exige das organizações e instituições, entre as quais se incluem

as Universidades, um planejamento de comunicação consistente com objetivos e
estratégias inovadoras que possibilitem a promoção da visibilidade e o reconheci-
mento frente à opinião dos públicos. Esse contexto é pautado especialmente
pelas tecnologias de informação e comunicação que aportarh inovações às práti-
cas profissionais e ao modo de pensá-las e executá-las, principalmente no que diz
respeito ao planejamento das estratégias comunicacionais.

Atualmente, há uma reconfiguraçao das lógicas de produção de sentido que
afeta diretamente o planejamento de comunicação, pois os novos regimes de
visibilidade proporcionados pelo espaço midiatizado alteram as formas de pen-
sar e representar a realidade. Nessas circunstâncias de maturação tecnológica, a
internet configura-se como mídia de convergência, sendo possível sua exploração
c utilização pelas Assessorias de Comunicação das instituições como um recurso
fundamental para reconfigurar estrategicamente a representação institucional,
visando construir e manter a própria legitimidade. Por isso, na atual conjuntura
midiáúca, a internet caracteriza um novo modo de relacionamento com os públi-
cos que vai além da divulgação de informações institucionais, já que esse ambien-
te traz a possibilidade de estabelecimento de uma interatividade mediada em tempo
real. Ou seja, por meio de um processo que difere do das outras mídias, nas quais
a mediação inclui uma temporalidade própria às características de cada suporte
midiátíco, seja ele impresso (como o jornal) ou eletrônico (como a televisão).

Os meios de comunicação assumiram hoje um papel que ultrapassa a condi-
ção de meros veículos das mensagens e dos conteúdos já que, além de veicularem
informações aos diferentes públicos, são responsáveis pela produção dos senti-
dos que circulam na sociedade. Dessa maneira, os profissionais de comunicação
das organizações e instituições devem atentar para essas novas lógicas no sentido
de configurarem suas práticas de modo a construir e preservar a legitimidade
institucional em meio às disputas de poder e visibilidade que ocorrem na socieda-
de atual.

O presente artigo tem como proposta a análise do processo de construção
da legitimidade institucional por meio das estratégias disponibilizadas na internet,
mais especificamente no portal institucional. Está dividido em quatro partes: a
primeira aborda reflexões relativas aos conceitos de legitimidade e institucionali-
zação e sua imbricação com os meios de comunicação; a segunda discute a cons-
trução da legitimidade das instituições considerando a internet como mídia de
convergência na contemporaneidade; a terceira aborda o processo de midiatiza-
ção da sociedade atual no qual a mídia destaca-se como elemento reorganizador
das relações sociais; finalmente, é exposta uma breve descrição de um estudo
qualitativo sobre as estratégias de comunicação utilizadas pela Universidade Fe-
deral de Santa Maria em seu portal temático (www.ufsm.br).
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Legitimidade e institucionalização: conceitos e impli-
cações

Para atendermos a proposta de análise das estratégias dispostas no portal da
internet que visam colaborar com o processo de legitimação institucional é impor-
tante oferecermos um panorama compreensivo do uso do conceito de legitimi-
dade, tendo em vista sua ampla utilização em propostas e justificativas de ações
na área da comunicação institucional.

Berger e Luckmann (1985) partem do pressuposto de que a sociologia do
conhecimento trata das relações entre o pensamento humano e seu contexto
social. Essa sociologia preocupa-se em saber o que os homens conhecem como
realidade cm sua vida cotidiana e tem como foco a abordagem do conhecimento
do senso comum, bem como a determinação da existência do pensamento en-
quanto tal.

Os autores propõem que o indivíduo está submetido a uma cos-tínua interfe-
rência socialmente determinada. A sociedade tem poder fundamental para a for-
mação individual, de modo que a identidade pessoal não pode ser compreendida
fora do contexto social em que foi formada. A ordem social é produto exclusivo
do ser humano, feita a partir de suas exteriorizações, ela emerge, se mantém e é
transmitida através da institucionalização.

A institucionalização é vista como a viga mantenedora do sentido social.
E através dela, segundo Berger e Luckmann (1985), que a realidade é ordenada.
No princípio deste processo, os autores relatam a formação do hábito como o
precedente de toda institucionalização, pois os hábitos conservam um caráter
plenamente significativo para o indivíduo, fazendo com que as ações se perpetu-
em por meio dele.

Já o processo de legitimação, no qual o mundo institucional é explicado e jus-
tificado, é exigido pelo contexto do passar das gerações e busca a justificação da
ordem social. A consciência reflexiva trazida pela legitimação impõe lógica à ordem
institucional, exercendo poder na construção do conhecimento, "sendo responsá-
vel pela formação das regras de conduta adequadas e tendo por missão tornar
objetivamente acessível e subjetivamente plausível as objetivaçoes de primeira or-
dem que foram institucionalizadas" (BERGER e LUCKMANN, 1985, p. 27).

A sociedade, para existir, precisa de um vínculo de conhecimento comum
cujos valores sejam também comuns. Desse modo, a legitimação pode ser com-
preendida como o processo que esclarece a ordem institucional concedendo va-
lidade a seus significados, ela implica a existência de valores e sua transmissão;
mostra ao indivíduo por que deve realizar uma ação e não outra e, também,
o porquê das coisas serem o que e como são.

No contexto das relações entre o processo de comunicação e a evolução da
sociedade, Jürgen Habermas (1979) considera a legitimidade como conceito de
preservação e manutenção das instituições na esfera do controle social.
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Legitimidade é mérito de uma ordem política a ser reconhecida. A pretensão
de legitimidade está relacionada à preservação sócio-irítegrativa de uma identi-
dade social norrnativamente determinada. As legitimacões servem para sus-
tentar essa pretensão, isso é, de como e por que as instituições existentes (ou
recomendadas), estão qualificadas para empregar o poder político, a firn de
que os valores constitutivos, para a identidade da sociedade, tornern-se realida-
de (HABERMAS, 1979, p. 182-183).'

De modo que, através da legitimação, as instituições possam permanecer
como tais e preservar um universo dotado de sentido para a sociedade, aspectos
que colaboram para que a instituição se perpetue no tempo e mantenha sua iden-
tidade em meio às disputas pelo poder e visibilidade. Sob essa perspectiva, as
rotinas são essenciais para o processo de institucionalização, que constrói a reali-
dade, definindo os elementos por meio da fala e colocando-os num lugar defini-
do no mundo real. Assim, a comunicação é a coluna vertebral da manutenção do
sentido da sociedade. É através dela que os indivíduos constróem a sua realidade,
produzem a si mesmos e criam as suas instituições.

Nesse contexto, os conceitos de institucionalização e legitimação permeiam
a existência das instituições; eles constituem as bases explicativas e elementos
justificadores da perpetuação destas. A necessidade de a instituição legitimar-se é
evidenciada pela complexidade da sociedade atual e este processo passa, obriga-
toriamente, pelos meios de comunicação.

Legitimidade e meios de comunicação: a internet como
mídia de convergência na contemporaneidade

Segundo Barichello (2000; 2001; 2005), o processo de legitimação depende
cada vez mais da mediação dos meios de comunicação, que atuam como a instân-
cia que torna as ações visíveis e, portanto, aptas a disputarem a sua legitimidade.
A autora avalia a imbricação entre visibilidade e legitimação utilizando a noção de
visibilidade descrita por Michel Foucault, que a propõe como a tecnologia de
cada época, que proporciona regimes de luz e dispositivos de visibilidade articu-
lando-os com as práticas discursivas de legitimação das instituições na esfera
micliática contemporânea. Antes da existência da mídia, a visibilidade de um ator
ou instituição se dava no local dos acontecimentos, não ultrapassando um certo
limite geográfico, porém o desenvolvimento dos meios de comunicação propor-
cionou novos regimes de visibilidade e novas formas de controle social.

É a relação entre instituição, mídia c legitimidade que nos exige a análise do
contexto social contemporâneo, permeado pelos meios de comunicação que se
constituem, como um componente cultural capaz de construir realidades. Assim,
a compreensão de que o fato social não existe como dado, mas como construção
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midiática, é que define o fenômeno da midiatização (Eiyseo Verón apadMORI-
GI, 2004).

A complexidade da midiatização provém das interações sociais e discursivas
que a compõem, pois transformam a vida habitual, criam novos valores e novas
formas de influência que constituem o exercício do poder e reestruturam as prá-
ticas sociais e culturais. No contexto midiátíco, a internet é considerada um dos
principais vetores que colabora para estas transformações, portanto, neste artigo,
abordamos a internet como mídia de convergência e a incluímos e a estudamos
como componente relevante no âmbito da comunicação social.

Manuel Castells considera a internet como o tecido de nossas vidas qualifican-
do-a como um meio de comunicação essencial sobre o qua] se baseia uma nova
forma de sociedade:

nesse sentido, a internei não é simplesmente uma tecnologia; é o meio de comu-
nicação que constitui a forma organizativa de nossas sociedades... A internet é o
coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a base
material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de comu-
nicação. O que a internet faz é processar a virtualidade e transformá-la em nossa
realidade, constituindo a sociedade em rede. que é a sociedade em que vivemos
(CASTELLS, 2004, p. 287).

O aso da mterneí tem ocasionado modificações em vários aspectos individu-
ais e sociais, entre as quais podemos citar: as alterações nos modos de sociabilida-
de e pertencimento dos sujeitos aos grupos sociais; as transformações nos mode-
los de gestão das instituições; as influências nas relações de troca econômica e no
âmbito político; a capacidade de estocagem de grandes volumes de dados e sua
transmissão instantânea. Todos esses aspectos se atrelam, cada vez mais, à vivên-
cia diária e passam a constituir nossa realidade cotidiana. Assim, já se tornou
comum afirmar que o desenvolvimento das redes digitais transforma radical-
mente a vida do homem contemporâneo, tanto nas relações de trabalho quanto
na sociabilização e no lazer.

Para Moraes, "a intensificação midiática atravessa, articula e condiciona o
atual estágio do capitalismo, cujo pilar de sustentação é a capacidade cie acumula-
ção financeira numa economia de interconexões eletrônicas" (2006, p. 34).

Conforme Sodré (2002), a mídia é a principal responsável pelos processos
de interação social, bem como pela construção social em si. Ele considera a inter-
net uma ambiência, que permeia o indivíduo, seus modos de vida e os valores
sociais, caracterizando uma nova qualificação atual da vida a qual denomina bios
virtual. Nesse novo bios, a mídia como poder simultâneo, instantâneo e global, se
manifesta através das tecnologias da comunicação transformando os modos de
acolher os fatos do mundo.

Se antes o receptor acolhia informações representadas e distanciadas de seu
fluxo original, agora há um novo regime de visibilidade pública onde o mundo é
acolhido em seu fluxo de tempo real, configurando uma nova modalidade de
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representação. A maturação tecnológica resulta da híbridizaçao dos processos de
trabalho e dos recursos técnicos já existentes e, assim, as tecnologias da telefonia,
televisão e computação se unem e tornam possíveis as hibridízações discursivas
(texto, som e imagem).

A comunicação digital permite não apenas o encontro de informações, mas
também proporciona que essas mesmas informações se tornem a própria experi-
ência, isso devido à convergência técnica e às possibilidades interativas que po-
dem ser estabelecidas entre os indivíduos (usuários). De modo que o sistema de
redes digitais se caracterize pela integração de diferentes veículos em um único
médium — a internet - construindo um novo ambiente (BARICHELLO, 2007).

Assim, a internet é considerada, neste artigo, como uma nova ambiência de
ínterlocução com os públicos, ou seja, uma mídia onde a instituição apresenta
diretamente suas representações oferecendo aos públicos informações que vi-
sam a legitimação de suas ações. Essa hibridização de meios e formas de comuni-
car instiga a compreensão da noção de midiatização abordada a seguir.

O processo de midiatização: a mídia como principal ele-
mento

As novas tecnologias são como modos que transformam a pauta de interes-
ses costumeiros para uma qualificação virtualizante da vida. Atualmente, a comu-
nicação centralizada e vertical é transformada pelos avanços técnicos que trazem
a capacidade de acumular dados, transmiti-los e fazê-los circularem rapidamente.
A midiatização traz à tona um novo tipo de formalização da vida social, que
implica outra dimensão, ou seja, formas novas de perceber, pensar e contabilizar
oreal(SODRÉ,2002).

A rede tecnológica confunde-se cora o processo comunicacional e como
produto disso tem-se a prevalência da forma sobre o conteúdo aonde a imagem
torna-se mercadoria a serviço de uma nova gestão da vida social. Pode-se consi-
derar que na mídia linear, como a impressa, ainda ocorre uma representação cons-
truída, um efeito irradiativo do referente que o produziu. Porém, no meio digitai,
o usuário adentra e se move através da interface gráfica, de modo que a represen-
tação tradicional é substituída pela vivência apresentativa.

Ainda segundo Sodré (2002), a mtemef pode configurar-se como um meio
que dá outras possibilidades, parâmetros para a construção da identidade das
pessoas, na medida em que esta forma midiática permite hibridízações com ou-
tras formas do real histórico, com potencial de transformação da realidade vivi-
da. Hoje, o receptor começa a apropriar-se do mundo em seu fluxo real, através
de simulações, ou seja, através de uma outra modalidade de representação social
e de um novo regime de visibilidade pública.

Colaborando para a compreensão da perspectiva que demonstra a centrali-
dade da mídia na construção da sociedade contemporânea, Castells (1999) consi-
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dera a internet um meio de comunicação, de interação e de organização social. Ela
abrange todos os âmbitos sociais, transforma os conceitos de educação e interfe-
re diretamente na conjuntura organizacional, colocando-nos diante da emergên-
cia de urna nova coletividade totalmente on-line, justificada pela definição de socie-
dade em rede.

Ao escolher os eventos que são veiculados, a mídia permeia os discursos
sociais c influencia as decisões dos indivíduos. É um jogo de aparências sociais
que se constrói por meio da heterogeneidade de idéias apresentadas e cujos fatos
se tornam cada vez menos lineares. Nesse contexto, Sodré (2002) alerta para um
novo tipo de controle moral, o publicitário-mercaclológico, no qual a prescrição
ética se encontra implícita no discurso, "aja assim porque é moderno, porque é
melhor". Enfim, o discurso iluminando fatos e construindo um real próprio do
campo mídiático que se traduz também no novo modelo de presença do sujeito
no mundo.

No contexto da mídia contemporânea, o receptor acolhe o mundo em seu
fluxo real, os fatos são reapresentados a partir da simulação de um tempo vivo.
Nessa conjuntura o sujeito se insere de modo diferenciado, pois, cada vez mais,
ele é agente que se autoconduz ao mesmo tempo em que está sendo influencia-
do, em uma relação que se dá de um modo dinâmico, permeado pela velocidade
de interação com imagem, som, textos, fatores que transformam'diretamente a
constituição de suas representações.

As informações institucionais que demoravam meses para ocuparem espa-
ços nas publicações oficiais, hoje podem ser acessadas no momento em que são
produzidas. Estas configurações de tempo e espaço acabam por transformar a
dinâmica das atividades, assim como interferem, sobretudo, nos modos de co-
municação adotados pela instituição.

Hoje, as instituições e os indivíduos se vêem diante das possibilidades ofere-
cidas pelo ambiente digital, ou seja, coordenar a própria representação e oferecer
informações diretamente ao público, sem o intermédio dos meios de comunica-
ção tradicionais. As redes digitais facilitam a comunicação dirigida, podendo a
instituição utilizá-las como meio de proporcionar visibilidade e posicionar-se de
modo que a mídia tradicional não possa reordenar ou interpretar os fatos.

As possibilidades do espaço midiatizado contemporâneo abrem novas for-
mas de relacionamentos das instituições com seus públicos já que

o estabelecimento e a manutenção de relações, acontecimento possibilitado
pela comunicação dirigida, é atualmente facilitado pelas redes digitais e internet.
Essas matenalidadcs vão além das tradicionais matérias jornalísticas impres-
sas, releases, malas-direta, foldcrs, anúncios e campanhas publicitárias, chegam
a interações, reciprocidades e apropriações, possibilitadas pelos suportes
tecnológicos e digitais, nos quais os sujeitos destinatários são atuantes e
determinantes da qualidade da comunicação, contribuindo para os processos
de representação c reconhecimento da organização nos diferentes campos da
sociedade contemporânea (SILVA H BARICHELLO, 2006, p. 10).
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Assim, na conjuntura organizacional, as novas tecnologias trazem a possibi-
lidade de interação direta com os públicos, mas, até há pouco tempo atrás, a
aquisição de visibilidade pública passava obrigatoriamente pelos meios de comu-
nicação tradicionais (TV, rádio e impressos).

O contexto de midiatização da sociedade mostra que existem alternativas de
construção da própria visibilidade, como a utilização do portal institucional ou
temático, que contribuem para a legitimação e proporcionam o acesso direto dos
públicos de interesse aos valores e propósitos construídos e disponibilizados atra-
vés de estratégias comunicacionais.

Portanto, as instituições podem propor tanto uma visibilidade construída por
meio da intermediação da mídia tradicional como uma visibilidade que pode se dar
a partir da apresentação e vivência dos atos institucionais através dos meios digitais.
A seguir, são apresentados os resultados da análise das estratégias utilizadas no
portal institucional da UFSM com vistas à obtenção de sua legitimidade.

Análise das estratégias de comunicação utilizadas
site da UFSM

no

O portal da UFSM (www.ufsm.br) foi criado em 1993 pelo Centro de Pro-
cessamento de Dados (CPD). A adesão da Instituição à internet aconteceu junta-
mente com a Fundação Universitária de Rio Grande (FURG) e a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ao formarem a Rede Tchê, um mecanis-
mo que interligava essas Universidades ao Centro da Rede de Pesquisa Nacional
(RNP).

Utilizando como base teórica os conceitos abordados nas partes iniciais deste
artigo, realizou-se um mapeamento das informações expostas no portal da UFSM,
que permitiu selecionar categorias que explicitavam as estratégias utilizadas pela
instituição. Ao acessar o portal da UFSM, o usuário é exposto a inúmeras informa-
ções, porém, o artigo considera em sua análise apenas àquelas relativas à pretensão
de legitimar a UFSM enquanto instituição pública de ensino superior.

A metodologia utilizada foi uma análise qualitativa do conteúdo do portal,
baseada em Moraes (1989). Para realizá-la, o primeiro passo dado foi imprimir
em papel A4 o conteúdo do portal e também armazená-lo em arquivos de pági-
nas eletrônicas (HTML) em suporte digital, no dia 08 de janeiro de 2007.

No contexto metodológico, Moraes (1989) propõe que a análise de conteú-
do ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus signi-
ficados em um nível que vai além da leitura comum, estabelecendo como etapas
essenciais do processo a categorização, a descrição e a interpretação. Cabe-nos
ressaltar, nesse momento, que a análise de conteúdo serviu como pressuposto
metodológico para a elaboração da metodologia desenvolvida, pois a partir de
seus princípios foram traçados procedimentos metodológicos adaptados ao cor-
pus da pesquisa, o portal institucional da UFSM. De certa forma, a análise apre-
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sentou-se mais abrangente, incorporando aspectos além do conteúdo escrito, como
aspectos simbólicos e contextuais.

Faz-se necessário observar que, além do contexto em que está inserido o
objeto da análise, a percepção do pesquisador acerca dos dados é, também, con-
siderada, visto que toda leitura se constituí numa interpretação, sendo que nunca
é possível unia leitura neutra. Para Minayo (2002), a metodologia da análise de
conteúdo abrange as seguintes fases: pré-análise, exploração do material, trata-
mento dos resultados obtidos e interpretação. No presente contexto, essas fases
serviram como base para a categorizaçào proposta.

O trabalho utilizou como referência categorias estabelecidas a partir de estu-
dos já realizados sobre a comunicação institucional da UFSM, embasadas na obra
Visibilidade Midiática, le^timacão e responsabilidade social: de^ estudos sobre as práticas da
comunicação na universidade (BARICHRLLO, 2005).

Após a análise detalhada do conteúdo do porta] da UFSM, foram definidas
dezesseis categorias iniciais. Essas categorias derivadas da análise do portal da
UFSM foram, após nova análise, reunidas em outras oito categorias intermediá-
rias mais abrangentes. Em seguida, e por fim, reunidas em quatro categorias fi-
nais, as quais permitiram o mapeamento das estratégias comunicacionais utiliza-
das pelo portal institucional da UFSM. A seguir explicitamos a derivação das
categorias.

Categorias iniciais:
Uma primeira análise do material permitiu o mapeamento de seções ou links

considerados importantes para a obtenção da legitimidade institucional, por meio
da utilização do portal institucional,
1. Presença de dados a respeito da fundação e do histórico da UFSM; 2. Presença
de símbolos de representação institucionais (cores, brasão, arquitetura, monogra-
ma); 3. Presença de links relacionados às finalidades e princípios, missão e visão
institucionais; 4. Disponibilidade de informações sobre os Centros de Ensino; 5.
Disponibilidade de informações sobre os centros administrativos; 6. Existência
de links relacionados às normas, regimentos, editais e licitações; 7. Disponibilida-
de de serviços para a comunidade acadêmica (web mail, bibliotecas e matrículas
virtuais); 8. Facilidade de acesso e leitura das informações; 9. Disponibilidade de
informações em língua estrangeira; 10. Existência de sistemas de busca, mapa do
site e mecanismos interativos; l1. Existência de links de projetos internos e exter-
nos à Instituição; 12. Presença de informações dirigidas aos públicos (docentes,
discentes, técnico-administrativo s e comunidade); 13. Presença de contatos ou
outras características que podem transformar as informações em valores-notícía;
14. Presença de matérias prontas na seção "Noticias" ou apenas releases; 15. Exis-
tência de links com as publicações institucionais; 16. Presença de links para a
imprensa.
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Após uma segunda análise, foram elaboradas as categorias intermediárias,

consideradas mais abrangentes, as quais derivaram das categorias iniciais, fazen-
do com que o nível de interpretação fosse elevado, já que foram organizadas a
partir de conceitos que englobavam a primeira análise e a tornavam mais acurada

(MYNAIO, 2002).

Categorias Intermediárias advindas da união das cate-
gorias iniciais:
1. Identidade, derivada das categorias iniciais l, 2 e 3 - Essa categoria permitiu

considerar que há "pontos de identificação" no portal reconhecidos como: o
histórico da instituição e a biografia do fundador, o brasão, a cor azul, e fotos que
remetem à arquitetura modernista da instituição. Porém, não foi encontrado um
link que apresentasse especificamente as finalidades e princípios da instituição, a
missão e a visão da UFSM.
2. "Unidades, derivada das categorias 4 e 5 — Apesar de estarem presentes, os
centros de ensino poderiam ser melhor visualizados se fossem mantidas a identi-
dade e a estrutura do portal oficial e possuíssem um responsável pela sua atuali-
zação. As unidades administrativas estão presentes, porém, algumas possuem home
pages que não seguem os padrões de identidade visual propostos pela UFSM,
3. Divulgação Oficial, derivada da categoria 6 - A divulgação oficial é percebida
nitidamente nos links "editais" e "licitações" que são destacados na coluna cen-
tral. Demonstra que há preocupação com normas, além de caracterizar a Univer-
sidade como uni órgão público que utiliza os métodos de publicações oficiais.
4. Serviços on-line, derivada da categoria 7 — A disponibilidade de serviços atra-

vés da internet demonstra que a administração percebe a importância do meio e as
possibilidades que ele oferece para facilitar e agilizar as rotinas de trabalho.
5. Acessibilidade, derivada das categorias iniciais 8, 9 e 10 — O portal é acessível e
de fácil leitura, a presença de apresentação em língua inglesa demonstra a preocu-
pação em tornar a instituição mundialmente acessível, porém o link "Welcome to
UFSM" é mais direcionado aos estudantes. O mecanismo de busca agiliza os aces-
sos, e o link "fale conosco" é uma forma de contato com a administração da UFSM.
6. Links, derivada da categoria 11 — Apenas dois links são totalmente externos à
instituição, os demais são projetos e/ou seções da Universidade. Não foram encon-
trados links de projetos que demonstrem a função social da Universidade Pública.
7. Públicos, derivada da categoria 12 - Encontrou-se links direcionados para
todos os públicos, além disso, as notícias são abrangentes, porém não existem
links destinados a dar visibilidade aos serviços que a UFSM desenvolve em parce-
ria com o comércio, indústrias, órgãos públicos, ONGs e comunidade em geral.

A denominação "pontos de idenáficação" foi proposta por BARICHEIJ -O, 2000.
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da união das cate-

8. Notícias e links de visibilidade, derivadas das categorias 13, 14, 15 e 16 — A
seção "notícias" é limitada. Poderia ser mais bem explorada e apresentar notícias
completas e links com os setores responsáveis pelas informações. As publicações
da UFSM, revistas dos centros, jornal, folders e livros poderiam ter um link espe-
cífico. Bem como poderia ser disponibilizada uma sala de informações para jor-
nalistas cadastrados.

A derivação (16 > 8 > 4) baseada nas metodologias de análise de conteúdo
propostas por Moraes (1989) e Mynaio (2002) deu origem às quatro categorias
finais, utilizadas como parâmetros de mapeamento das estratégias do sítio eletrô-
nico institucional da Universidade Federal de Santa Maria.

Categorias finais:
1. Institucional, derivada das categorias intermediárias l, 2 e 3
2. Interatividade, derivada das categorias intermediárias 4, 5 e 6
3. Públicos, derivada da categoria intermediária 7
4. Visibilidade, derivada da categoria intermediária 8.

A análise das categorias finais procura elucidar o que o estudo considera como
informações relevantes que contribuem para a obtenção da legitimidade institucio-
nal. A seguir está descrita a análise de cada categoria final procurando estabelecer
uma relação com a proposta teórica exposta na primeira parte do artigo.

- Categoria Institucional: Possibilitou demonstrar que o portal apresenta
"pontos de identificação" da instituição, tais como: origem histórica, encontrada
no link "histórico e fundador"; concepção, projeto e estrutura organizacionais,
nos links "centros de ensino e administrativos, pró-reitorias, prefeitura universi-
tária"; e símbolos de identificação visual, como a cor azul e o brasão da UFSM
utilizados no portal. Disponibilizar esses pontos é essencial para a construção da
legitimidade e visibilidade da instituição, pois eles funcionam como articuladores
na construção de sua identidade (BARICHELLO, 2000; 2001).

Como evidenciado na primeira parte desse artigo, a legitimação traz uma
consciência reflexiva que impõe lógica à ordem institucional, exercendo poder na
construção do conhecimento, tornando "objetivamente acessível e subjetivamente
plausível as objetivações que foram institucionalizadas" (BERGER e LUCK-
MANN, 1985, p. 127).

Apresentar no portal dados da origem e do histórico da instituição demons-
tra, de certa forma, a presença dos valores e princípios fundadores. Além disso, a
acessibilidade, presentificada pelos links "Welcome to UFSM e Fale Conosco", é
necessidade básica para a legitimação e institucionalização de indivíduos e cam-
pos sociais e passa, obrigatoriamente, pela comunicação micliática. Por isso, apre-
senta-se e defende-se, nesse estudo, a internet como uma mídia que deve ser ex-
plorada e utilizada com vistas à obtenção da legitimidade institucional e conse-
quentemente habilitada para proporcionar uma visibilidade que transpõe limites
geográficos e temporais.

Ao planejar, organizar e atualizar constantemente seu portal institucional,
a UFSM explora essa mídia seguindo a lógica atual da visibilidade, posicionan-
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do-sc favoravelmente para o alcance de legitimidade, pois deixa de usar a inter-
nei como mera tecnologia. Esta questão vai ao encontro do que foi defendido
por Barichelio (2007) quando afirma que a comunicação digital permite não
apenas o encontro de informações, mas proporciona que essas se tornem a
própria experiência.

- Categoria interatividade: A partir da análise do portai da UFSM, consta-
tou-se que a instituição propõe interações no espaço midiatizado, pois além de
mostrar "pontos de identificação" que a distinguem de outras instituições, dispo-
nibiliza serviços on-line, como bibliotecas, matrículas e transmissão de eventos.
Esses aspectos justificam e consolidam a presença da UFSM no ambiente digital,
além de contribuir para a sua legitimação. Essas considerações estão, em parte,
embasadas no pensamento de Sodré (2002) ao caracterizar que as possibilidades
advindas das tecnologias redimensíonam os modos de atuação das instituições
no mundo e transformam as representações acerca da realidade. O que há pou-
cos anos atrás parecia improvável para os meios de comunicação, boje se confi-
gura como realidade que pode ser utilizada estrategicamente para o benefício da
instituição e também para pessoas ligadas à ela.

- Categoria públicos: Verificamos que há pouca utilização das possibilida-
des de comunicação dirigida no portal da UFSM, ou seja, não existe o aproveita-
mento da facilidade que a internet traz aos relacionamentos entre a instituição e
seus públicos no estabelecimento e manutenção de relações de comunicação.
Tendo em vista as considerações de Silva e Barichelio (2000), consideramos que
a instituição perde a oportunidade de se posicionar no espaço midiatizado onde
poderia proporcionar uma comunicação dirigida e específica aos seus diferentes
públicos. Porém, acreditamos que esse processo está se iniciando, pois o uso da
internet como mídia e sua estratégia de utilização como tal é fato recente e ainda
permeado, pelas impressões e regramentos da mídia tradicional, mas que aos pou-
cos terá contornos e características próprias.

- Categoria visibilidade: A construção da visibilidade é fundamental para a
legitimação da instituição, pois seu construto dissemina valores e sentidos que
justificam a sua existência socialmente. Porém, a caracterização da Universidade
como instituição especializada na criação e transmissão do saber vem sofrendo
transformações na atualidade, fato que torna cada vez mais complexa a obtenção
de visibilidade. Nesse sentido, o portal eletrônico da UFSM apresenta a "seção de
notícias", que atualiza diariamente a relação entre a universidade e a sociedade.
Porém, esse espaço ainda pode ser reformulado através de uma maior inserção
da Coordenadoria de Comunicação, já que apenas disponibilizar releases e cha-
madas não atende à demanda quanto à formação de opinião pública frente aos
acontecimentos da instituição. Além disso, a disponibilização de reportagens,
a inserção de imagens e áudíos sobre a instituição são recursos possíveis e ainda
não utilizados em sua plenitude, os quais sem dúvida contribuiriam para a visibi-
lidade, bem como para os objetivos institucionais relacionados com as outras
categorias, especialmente no que tange à legitimidade institucional.
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Considerações finais
Atualmente, a comunicação centralizada e vertical é transformada pelos avan-

ços técnicos que trazem consigo a capacidade de acumular dados, transmiti-los, e
fazê-los circularem rapidamente. Sob essa perspectiva, que caracteriza a rnidiati-
zação da sociedade, é possível tecer algumas considerações derivadas da análise
do portal institucional da Universidade Federal de Santa Maria.

Pode-se considerar, a partir da análise realizada, que a instituição atua de
forma positiva no espaço midiatizado, pois utiliza e explora estratégias de comu-
nicação na internet Ae, forma pertinente com os princípios de busca e manutenção
de sua legitimidade enquanto instituição de ensino superior.

O mapeamento das estratégias disponibilizadas no portal da UFSM permite
destacar a presença dos seguintes "pontos de identificação": o histórico e o fun-
dador da instituição; estrutura organizacional e símbolos de representação (bra-
são, cor oficial, arquitetura); além da disponibilidade de oferta de serviços on-line^
como o web mail^ as bibliotecas e as matrículas virtuais. As informações desses
elementos foram propostas com clareza e a atualização constante durante o perí-
odo estudado.

Além disso, foi verificado que o portal da UFSM dirige informações a todos
os públicos, porém, muitas vezes não utiliza a identidade visual proposta pela
instituição, a qual só pode ser legitimada e reconhecida através do uso efetivo e
cotidiano.

A presente análise fornece subsídios que permitem afirmar que o portal é
uma adequação da Universidade às necessidades do espaço midiatizado proposto
por Sodré (2002), e demonstrar que a UFSM atua de forma pró-ativa e utiliza-o
como um canal direto de interlocução com os públicos. Afinal, é através da legi-
timação que as instituições permanecem como tais e fixam-se como um universo
dotado de sentido para a sociedade. Essa integralidade proposta colabora para
que a instituição se perpetue no tempo e mantenha sua identidade em meio às
disputas pelo poder e visibilidade.

A UFSM, através de seu portal, está atuante no espaço midiatizado, porém a
mtermt, como mídia, ainda pode ser melhor explorada, principalmente no que se
refere à utilização de som, texto e imagem. Poderia ser produtiva a exploração de
novas e aprimoradas estratégias de comunicação, especialmente aproveitando a
característica de interatividade, pois acreditamos que com a integração de meios
é possível chegar a um grau de proximidade semelhante ao que Bergcr c Luck-
mann (1985) atribuem à situação face a face: uma realidade partilhada em contí-
nua negociação.
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