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Resumo 

 

Este artigo objetiva apresentar o processo de criação do logotipo e a estratégia de 

divulgação do Projeto de extensão Banzeiro, interligado ao Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia (UNAMA). O 

projeto Banzeiro tem como objetivo propor a discussão sobre comunicação, capital 

social e capital cultural por meio de troca de experiência através de oficinas de rádio e 

produção audiovisual (curtas, mini-documentários e vídeos publicitários) junto aos 

alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, situada no bairro do 

Telégrafo, em Belém (PA). Para tanto, utiliza-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, exploratória e estudo de caso, onde analisa-se o processo criativo e 

conceitual para uma melhor compreensão da comunicação que o projeto terá com a 

escola e com seus interatores no facebook. 
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1. Introdução 

O presente artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação publicitária 

do logotipo e a estratégia de divulgação do Projeto de Extensão Banzeiro, interligado ao 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura, ofertado pela 

maior Universidade particular da região Norte do país6, a Universidade da Amazônia 

(UNAMA), situada na cidade de Belém do Pará. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade 

da Amazônia. Pesquisador do grupo de pesquisa Capital Social e Cultural no Contexto Midiático 

Contemporâneo e do projeto de extensão Banzeiro. E-mail: dilsonco@hotmail.com  
3 Graduando em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Pesquisador voluntário no projeto de 

extensão Banzeiro. E-mail: lucasaraujoppv@gmail.com  
4 Doutora em Ciências Socioambientais – UFPA/PA, jornalista, professora e pesquisadora titular da 

Universidade da Amazônia – UNAMA. Vice-líder de do Grupo de Pesquisa Capital Social e Cultural no 

Contexto Midiático Contemporâneo e Coordenadora do projeto de extensão Banzeiro. E-mail: 

azevedoluindia@gmail.com  
5 Doutora em Ciências Agrárias na área de Agroecossistemas da Amazônia –UFRA/PA, jornalista, 

professora e pesquisadora titular da Universidade da Amazônia – UNAMA/PA; Líder do Grupo de 

Pesquisa Capital Social e Cultural no Contexto Midiático Contemporâneo e Vice coordenadora do projeto 

de extensão Banzeiro. E-mail: corradi7@gmail.com  
6 De acordo com o Prêmio Melhores Universidades por região realizado pelo Guia do Estudante 2016. 
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O projeto Banzeiro tem como objetivo propor a discussão sobre comunicação, 

capital social e capital cultural por meio de troca de experiência através de oficinas de 

rádio e produção audiovisual (curtas, mini-documentários e vídeos publicitários) junto 

aos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, situada no bairro do 

Telégrafo, em Belém (PA). 

Como procedimento metodológico, realizou-se um levantamento de material 

bibliográfico referente ao assunto proposto, tornando-se uma pesquisa com caráter 

exploratório, além do estudo de caso onde analisa-se o processo criativo e conceitual 

para uma melhor compreensão da comunicação que o projeto Banzeiro terá com a 

Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata e com seus interatores por meio de 

sua fanpage7 no facebook. 

A relevância desta pesquisa para o meio acadêmico está na abordagem do 

processo de criação não somente como uma inspiração lacônica, mas sim a partir de 

fundamentos teóricos que solidificam as escolhas visuais para a composição do 

logotipo, assim como as suas aplicações e divulgação, considerando sempre a 

conversação entre universidade e escola, o que leva o conhecimento científico para além 

dos muros da IES8, proporcionando uma verdadeira integração do conhecimento. 

Portanto, como campo teórico e metodológico, esta pesquisa baseia-se nos 

estudos de Castells (1999), Recuero (2009) e Lévy (2010) em um momento inicial 

debatendo sobre sociedade da informação, cibercultura e redes sociais, respectivamente. 

Na contextualização da construção criativa do logotipo e divulgação da fanpage do 

Projeto Banzeiro, o artigo apoia-se nos estudos de Lüscher (1986), Farina (2006), 

Carvalho (2013) e Torres (2015) sobre a importância das cores e suas funções na 

publicidade que podem despertar sensações, atrair o olhar e influenciar na escolha de 

um produto ou serviço. 

Submerso neste processo criativo, o estudo aborda conceitos de fotografia 

através do olhar de Busselle (1990) e Faria (2016) como modo de legitimar as escolhas 

visuais do logotipo proposto. Posteriormente, embasa a escolha da rede social Facebook 

para a divulgação das ações do Projeto Banzeiro através de estudos sobre consumo de 

redes sociais como a Pesquisa Jovem Digital Brasileiro (CARNETI, 2014), 

desenvolvida a partir do estudo Conecta, vinculado ao IBOPE Inteligência e a Pesquisa 

Tic Kids Online (2015). 

                                                 
7 Disponível para consulta em <www.facebook.com/ProjetoBanzeiro>. Acesso em 10 de maio de 2017. 
8 Instituição de Ensino Superior (IES). 
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Deste modo, o presente artigo constitui-se de análise bibliográfica, exploratória e 

estudo de caso, onde discutiremos inicialmente os conceitos de sociedade da 

informação, cibercultura e redes sociais. Posteriormente, discute-se a contextualização 

deste processo criativo baseando-se em autores que abordam estudos das cores, 

fotografia e pesquisas em redes sociais na Internet. Deste modo, o artigo está dividido 

nas seguintes categorias de discussão: 1. Sociedade da informação e teorias; 2. 

Contextualização e análises, encerrando com as considerações finais pertinentes. 

2. Sociedade da Informação, Cibercultura e Redes Sociais 

Inicia-se a abordagem teórica discutindo alguns estudos existentes sobre 

sociedade da informação, a cibercultura e as redes sociais. Neste primeiro momento, é 

necessário explanar alguns conceitos para que seja compreendida a escolha da rede 

social Facebook para a divulgação do conteúdo do Projeto Banzeiro. Para tanto, é 

essencial um diagnóstico comportamental prévio desses indivíduos que se pretende 

atingir. 

É interessante ressaltar que a troca de informações está mais fluida e ágil com a 

modificação constante das ferramentas tecnológicas existentes, assim como as redes 

sociais estão dominando cada vez mais o ciberespaço, tornando-se referência na troca e 

absorção de conteúdos (LEMOS, 2002, 2005; RECUERO, 2009; LÉVY, 2010). 

Portanto, torna-se efetiva essa compreensão da importância e poder das redes sociais 

para o compartilhamento de conteúdos que estão presentes desde a educação até o 

entretenimento. 

Castells (1999) já alertava sobre essa mudança constante em nossa sociedade e 

da importância em acompanharmos o fluxo de desenvolvimento para que não fiquemos 

para trás. O autor frisa que essas mudanças são influenciadas diretamente pelos avanços 

tecnológicos e principalmente pelo surgimento de uma sociedade marcada pela 

disponibilidade de informações e conhecimentos. Para Castells (1999), essa nova era é 

chamada de Sociedade da Informação e tem o seu início em 1980, quando o capitalismo 

se reestruturou e expandiu pelo globo. 

A sociedade da informação na qual estamos inseridos no contexto atual 

desenvolve-se constantemente, o que exige cada vez mais o esforço máximo dos 

planejadores de conteúdo e divulgação na hora de estruturar os seus projetos. É 

essencial que este produtor saiba onde encontrar o seu público, suas preferências e 
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anseios, para que assim possa formatar a sua estratégia para redes sociais, sites, meios 

tradicionais ou digitais. As pesquisas abordadas nesse estudo apontam que para o 

público proposto, as redes sociais são as aliadas para possuir um contato direto e, neste 

meio que a cibercultura é instituída, através de grupos de compatibilidade. 

A cibercultura é definida por Lemos (2002, p.12) como “a forma sócio-cultural 

que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e a novas tecnologias de 

base micro-eletrônicas”. Assim, a cibercultura discute uma nova relação existente entre 

as tecnologias e a sociabilidade dos indivíduos, o que configura a nossa cultura 

contemporânea tecnológica. 

Deste modo, estamos inseridos numa esfera tecnológica, onde criam-se modas e 

culturas, onde a tecnologia dita a velocidade e o conteúdo que será absorvido pelos 

indivíduos, fechando os mesmos em grupos sociais cibernéticos, onde a maior 

importância é a compatibilidade de gostos entre os sujeitos, um reforçando o outro, 

dificultando nestes grupos digitais os embates construtivos e importantes para o 

desenvolvimento da sociedade, pois acabam sendo criados múltiplos amontoados das 

mesmas ideias. Estamos na era da conexão, como Lemos (2005, p. 2) apresenta: 

O desenvolvimento da cibercultura se dá com o surgimento da 

microinformática nos anos 70, com a convergência tecnológica e o 

estabelecimento do personal computer (PC). Nos anos 80-90, assistimos a 

popularização da internet e a transformação do PC em um “computador 

coletivo”, conectado ao ciberespaço, a substituição do PC pelo CC (Lemos 

2003). Aqui, a rede é o computador e o computador uma máquina de 

conexão. Agora, em pleno século XXI, com o desenvolvimento da 

computação móvel e das novas tecnologias nômades (laptops, palms, 

celulares), o que está em marcha é a fase da computação ubíqua, pervasiva e 

senciente, insistindo na mobilidade. Estamos na era da conexão. Ela não é 

apenas a era da expansão dos contatos sobre forma de relação telemática. Isso 

caracterizou a primeira fase da internet, a dos “computadores coletivos” 

(CC). Agora temos os “computadores coletivos móveis (CCm)”. 

Com toda essa evolução tecnológica, está cada vez mais rápida a troca de 

informações, o que nos aproxima destas plataformas digitais. Hoje não há a real 

necessidade de um computador, seja desktop ou notebook com acesso à rede de banda 

larga para encontrarmos o que quisermos no ciberespaço, basta um smartphone e 

internet móvel para acessarmos a rede e absorvermos tudo que está sendo difundido, ou 

então, para nos expressarmos em tempo real, com velocidade instantânea. 
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Para que ocorra a troca dessas informações e para que haja compatibilidade de 

conteúdo, é imprescindível um canal de comunicação, onde os sujeitos podem 

transformar-se em interatores e dialogarem entre si. Este canal pode ser chamado de 

rede social e nos permitem incontáveis maneiras de comunicação, desde a esfera 

particular, onde as conversas individuais se fazem presentes, até a esfera pública de 

compartilhamento, onde todos podem ver o que está sendo divulgado. 

A abordagem de rede fornece ferramentas únicas para o estudo dos aspectos 

sociais do ciberespaço: permite estudar, por exemplo, a criação das estruturas 

sociais; suas dinâmicas, tais como a criação de capital social e sua 

manutenção, a emergência da cooperação e da competição; as funções das 

estruturas e, mesmo, as diferenças entre os variados grupos e seu impacto nos 

indivíduos. (RECUERO, 2009, p. 21). 

Recuero (2009) versa sobre grupos e indivíduos na constituição dessas redes, 

portanto, entende-se que as redes são criadas para as relações humanas, e essas relações 

se fortalecem com a compatibilidade de conteúdo e informação, do mesmo modo que 

Watts (2003, p.48) aborda ao expor que "as redes, de acordo com esta visão, são 

assinaturas de identidade social – o padrão de relações entre os indivíduos está 

mapeando as preferências e características dos próprios envolvidos na rede”. 

Considerando esses fatores, ao decidir-se pela utilização rede social Facebook, 

parte-se do princípio de que estas redes são identidades sociais, ou seja, necessitam do 

mínimo de compatibilidade com o público, fazer com que esses indivíduos se 

reconheçam nesse meio e nos conteúdos divulgados pela fanpage do Projeto Banzeiro. 

Portanto, se o objetivo é que o conteúdo produzido pelo Projeto Banzeiro seja 

consumido por esses jovens da Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, é 

necessário se fazer presente e o mais próximo possível desses sujeitos, além de dialogar 

do mesmo modo como estão habituados a consumir informação. Localizar a rede social 

do público proposto é essencial, pois a partir dele será possível nortear o grau de 

atuação do que será produzido. 

3. Contextualização e Análises 

O Projeto de extensão Banzeiro está vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA, com 

o início de suas atividades em fevereiro de 2017. O projeto surgiu com a intenção de 

desenvolver o senso crítico e operante dos alunos na produção de conteúdos 
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audiovisuais. O público escolhido é composto por adolescentes do ensino médio, por 

estarem em processo de formação e absorção de conhecimento, com uma maior 

facilidade na prática das atividades, ainda mais pela compatibilidade com tecnologias 

atuais, o que será essencial para as oficinas que serão realizadas na Escola Estadual de 

Ensino Médio Magalhães Barata. 

3.1.  Fanpage Projeto Banzeiro 

Para atingir o público de adolescentes que iremos trabalhar, é preciso usar de 

táticas eficientes de divulgação, principalmente em mídias digitais. Esta afirmação 

baseia-se na pesquisa Jovem Digital Brasileiro9, apresentada durante o youPIX Festival, 

onde mostrou que 96% dos jovens usam a Internet todos os dias. 

O estudo intitulado Conecta é vinculado diretamente à unidade de negócios 

online do IBOPE Inteligência. Esta pesquisa foi desenvolvida com 1553 indivíduos de 

15 a 32 anos de idade, e mostrou também que quase 60% estão conectados 

continuamente no WhatsApp e 47% no Facebook. Esse estudo reforça ainda mais o 

poder das mídias digitais como a melhor porta de entrada para o acesso de jovens ao 

conteúdo do Projeto Banzeiro, e por este motivo, a criação da fanpage na rede social 

Facebook foi imprescindível. 

3.2.  Criação do Logotipo 

Para a criação da fanpage no Facebook, é necessária a elaboração de uma 

identidade visual para o Projeto Banzeiro, que represente o significado da palavra, o 

conceito das oficinas e a missão do projeto diante de algum contexto social. É 

necessário sintetizar bastante as ideias do projeto, pois o logotipo deve conter elementos 

explicativos o suficiente para resumir detalhes sobre o que o coletivo tem a oferecer. 

Sendo assim, uma das primeiras iniciativas no processo de criação, foi abordar a 

etimologia da palavra Banzeiro, que significa a sucessão de ondas provocadas por uma 

embarcação em deslocamento no rio ou mar. A partir disso, pensamos em elementos 

visuais que nos remetessem a ondas em movimento, para buscar a essência deste termo. 

Além de obter a particularidade da palavra com a imagem das ondas, a tonalidade clara 

que foi escolhida, nos remete à tonalidade do Rio Tapajós, fazendo uma ligação ao 

                                                 
9 CARNETI, K. Pesquisa mostra que 96% dos jovens usam a Internet todos os dias (2014). 

Disponível em <http://exame.abril.com.br/tecnologia/pesquisa-mostra-que-96-dos-jovens-usam-a-

internet-todos-os-dias/>. Acesso em 10 de maio de 2017. 



 

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

 

 7 

estado do Pará, de onde se origina o projeto, buscando uma regionalidade na identidade 

visual. 

Sobre a cor escolhida para a logo, com a visão da psicodinâmica das cores 

propostas por Farina (2006, p.4) é devidamente necessário analisar que a absorção desta 

existe por três fatores que influenciam e determinam as escolhas, são eles: psicológicos, 

sociológicos e fisiológicos. Porém, a escolha de uma cor, algumas vezes se determina 

não por preferências pessoais, mas pela utilização que ela poderá ter em função de algo. 

A partir de hábitos sociais que se estabelecem durante toda uma vida, fixam-se reações 

psicológicas que norteiam tendências individuais.  

Max Lüscher10 (1986) realizou um teste interessante com as cores em 1949, do 

qual foi rapidamente difundido a partir de 1960 em toda a Europa e Estados Unidos. Ele 

descobriu que a preferência por uma cor está associada a um estado mental e de 

equilíbrio hormonal. A sua pesquisa foi baseada no processo de atração e repulsão de 

cores. 

O estudo ainda considera que a visão das cores e das combinações cromáticas 

gera uma resposta de comportamento emocional e física de tal forma que a preferência 

ou repulsa por uma determinada cor pode revelar aspectos e tendências emotivas. 

Resumidamente, as cores falam sobre nós, dando informações sobre as nossas 

necessidades, desejos, medos, de tal modo que podemos refletir ou representar através 

das cores, um sentimento, que queiramos passar sobre o projeto, ou que queiramos que 

as pessoas sintam ao participar deste. 

A proposição publicitária de um produto só poderá dar ênfase a uma 

determinada cor ao se decidir a categoria social e a faixa etária, 

especialmente, do público consumidor potencial. Casais jovens têm 

preferências diversas ou opostas aos demais adultos ou os idosos, de gosto 

mais conservador e assim por diante. Quase sempre se torna necessário 

pesquisar o mercado para a verificação de tendências [...]. (FARINA, 2006, 

p.118). 

Deste modo, é necessário uma pesquisa de público para descobrir as afinidades 

destes indivíduos com certas cores, ou então para entender e atrai-los com sentimentos 

específicos que são sentidos pela frequência de cada cor. Por isso é tão importante 

entender com quem se está lidando e por qual motivo, para depois determinar as cores 

de um logotipo. 

A cor azul clara que foi escolhida buscou uma aparência mais limpa na 

identidade, além de que o azul claro representa calma e confiança (LÜSCHER, 1986; 

                                                 
10 Psicólogo suíço, consultor sobre cores no campo industrial e especificamente da Volkswagen, na 

Alemanha. 
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FARINA, 2006; TORRES, 2015), detalhes essenciais para lidar com alunos, desde a 

impressão que terão da logo, até a forma com que absorverão a tonalidade, podendo 

torná-los mais criativos, seguros e espiritualizados, o que trará um maior 

desenvolvimento das atividades (CARVALHO, 2013). 

Considerando que o Projeto Banzeiro trabalha também com a produção 

audiovisual, o passo seguinte da criação foi a busca por essa identificação visual, com a 

busca de elementos que representassem a gravação de curtas, mini-documentários e 

vídeo publicitários para a Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata. 

Seguindo esta ideia, decidiu-se pela representação da câmera fotográfica, um elemento 

crucial, se não o mais importante para a produção do material do projeto. 

Optou-se pelo formato da logo e a representação da câmera fotográfica fazendo 

alusão a um obturador de uma câmera, seguindo os conceitos propostos por Busselle 

(1990), onde considera o obturador como um dos seus componentes essenciais, 

funcionando como uma cortina que o usuário pode abrir e fechar para que a luz entre no 

mecanismo da câmera, disponibilizando aquilo que cada fotografia requer. 

Portanto, buscou-se a ideia do afunilamento do conteúdo proposto pelo Projeto 

Banzeiro e focou-se exclusivamente em questões culturais, sociais e ambientais. Assim, 

houve a possibilidade de dar ênfase nos temas do projeto, permitindo o acesso apenas 

para assuntos relacionados, igual a regulação da quantidade de luz que entra pelo 

obturador da câmera, que é ajustável. (FARIA, 2016). 

Figura 1 - Cortina de Velocidade de Obturador 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/tudosobrefotografia/_/rsrc/1308095875276/tecnicas/iso---

obturador---diafragma/obturador.jpg 
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Após a representação do instrumento de captura das produções, a necessidade 

seguinte foi a de conceber o movimento das atividades, o movimento das gravações, 

conjecturando que algo está sendo gravado, e que não é a produção de fotografias como 

pode ser deduzido pelo obturador da câmera, mas sim de vídeos com conteúdo 

audiovisual. Assim, nada melhor para representar a produção de vídeos, do que os 

botões de multimídia, representados pelos símbolos de play e pause da câmera, trazendo 

a impressão de início e pausa, de conteúdo gravado. 

Utilizou-se a simbologia do play e pause das câmeras e posteriormente 

centralizaram-se as mesmas no obturador, mostrando que o que está sendo capturado 

pela câmera são produções em vídeo, delimitando a área de produção do projeto. Após a 

montagem de todo o formato da logo, com suas cores e linhas, a arte ainda carecia de 

tipologia. O desafio foi de usar uma fonte para o nome do projeto, mas que sintetizasse 

mais ainda os detalhes que trazem a essência do coletivo. Ao definir a fonte para o 

projeto, pensou-se em uma estética mais ligada ao conteúdo cinematográfico. 

A fonte escolhida é clássica e faz referência a pôsteres de filmes antigos, 

possuindo influências da estética de filmes franceses, dando referência ao período da 

Belle Époque, a apoteose da cidade de Belém do Pará, de onde se origina o Projeto 

Banzeiro. Ao selecionar esta tipologia, o regionalismo e as referências cinematográficas 

encontraram-se, assim como muitas das ideias para a criação das atividades. Assim, 

finalizando o processo criativo da logo do Projeto Banzeiro, obteve-se a arte final a 

seguir: 

Figura 2 – Logotipo Projeto Banzeiro 

 

Fonte: Criação de Lucas Silva e Matheus Feitosa 
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3.3.  Divulgação 

Para este processo, torna-se necessário a escolha das mídias apropriadas, e como 

já foi dito no início da pesquisa, percebe-se a maior atividade do público adolescente em 

redes sociais, principalmente no Facebook, que foi a rede escolhida. A preferência desta 

rede é devido a quantidade de usuários jovens transitando na mesma, considerada a mais 

usada por essa faixa de idade (CARNETI, 2014). 

Conforme a pesquisa TIC Kids Online Brasil11, 90% dos jovens brasileiros com 

a faixa-etária entre 9 a 17 anos possuem pelo menos um perfil em rede social. O 

Facebook tem 69% do total de entrevistados e é o mais acessado por eles diariamente. 

Logo, em um projeto que lida com jovens, é coerente a escolha de uma rede social como 

o Facebook para a divulgação de suas atividades, por estar mais próxima deste público. 

O Projeto Banzeiro possui muitas características de uma ação social, permitindo 

gravar na página tudo o que foi trabalhado, com a vantagem de sempre ser recordado e 

analisado, sem deixar que seja apagado tudo que foi construído com os bolsistas e 

voluntários, como poderia acontecer se o Whatsapp fosse escolhido como o principal 

meio de divulgação do projeto. 

Figura 3 – Redes Sociais utilizadas por crianças e adolescentes 

 

Fonte: https://goo.gl/RjL6Eh 

                                                 
11 Pesquisa Tic Kids Online. Proporção de crianças e adolescentes por principal rede social utilizada, 

Base: 23.677.796 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho 

de 2016, considerando apenas Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat para a produção deste artigo. 
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A intenção de divulgação é criar uma comunidade virtual, considerando a sua 

origem empregada por Rheingold (1996), onde utiliza o termo para agrupamentos 

humanos que surgem no ciberespaço por meio da comunicação mediada através das 

redes de computadores. O autor define que: 

As comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da Rede 

[Internet], quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante essas 

discussões públicas durante um tempo suficiente, com suficientes sentimento 

humanos, para formar redes de relações pessoais no espaço cibernético 

[ciberespaço]. (RHEINGOLD, 1996, p.20). 

Deste modo, pessoas que estão fora do Projeto Banzeiro poderão interagir tanto 

quanto os envolvidos, podendo trazer informações sobre o mesmo, como a sua 

formação com o aspecto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 

Linguagens e Cultura (PPGCLC) da Universidade da Amazônia (UNAMA), 

compartilhando todas as ações já feitas, assim como pode ser considerada um modo de 

expressar o trabalho dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, 

operando como um meio motivador e inspirador para o surgimento de novas ideias e 

ações conjuntas entre universidade, escola e sociedade. 

Assim, deve-se criar valores na fanpage do Projeto Banzeiro, designar um 

conceito que o identifique para que as pessoas sigam e defendam essas causas pelas 

quais o projeto existe, desde conhecimento cultural até o conhecimento operante de 

aparelhos audiovisuais (vídeo e foto). O intuito é tornar o projeto um grupo que se 

relacione em busca de um bem maior, em busca da capacitação dos alunos da Escola 

Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, auxiliando na formação de jovens mais 

informados e atuantes nas causas sociais e culturais. 

A fanpage do Projeto Banzeiro é gerenciada pela Profª. Ps. Drª Luiza Azevedo e 

o mestrando do PPGCLC, Prof. Esp. Dilson Oliveira. Conta como editores de conteúdo 

os bolsistas da graduação Hellen Lopes e Kleiton Pantoja. Como analistas da página, 

estão os voluntários da graduação os alunos Lucas Silva e Matheus Feitosa. O 

planejamento para a inserção de conteúdo é definido nas duas reuniões semanais que 

ocorrem na IES. Esses encontros servem também para direcionar a atuação dos bolsistas 

e voluntários do projeto com os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães 

Barata. 

O material final publicado na fanpage do Projeto Banzeiro é de cunho 

institucional, sendo mais importante o peso do conteúdo divulgado em sua timeline do 
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que o número de curtidas na página. A intenção é auxiliar na construção de capital 

cultural, de modo que esses interatores possam acompanhar as atividades do projeto e 

das programações correlacionadas. Assim, cria-se uma comunicação transparente com o 

público definido, fortalecendo a identidade do Projeto Banzeiro. 

4. Considerações Finais 

A presente pesquisa trouxe como escopo a difusão do método de criação 

publicitária do logotipo e a tática de divulgação do Projeto de Extensão Banzeiro, 

integrado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da 

maior Universidade particular da região Norte do país, a Universidade da Amazônia 

(UNAMA), situada na cidade de Belém do Pará. 

A finalidade do Projeto Banzeiro é propor o debate sobre comunicação, capital 

social e capital cultural por meio da troca de conhecimentos através de oficinas de rádio 

e produção audiovisual (curtas, mini-documentários e vídeos publicitários) junto aos 

alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, situada no bairro do 

Telégrafo, em Belém (PA). 

Como procedimento metodológico, foi realizada uma pesquisa de material 

bibliográfico pertinente sobre o assunto proposto, tornando-se uma pesquisa com caráter 

exploratório, além do estudo de caso, onde foi analisado todo o processo criativo e 

conceitual para uma melhor compreensão da comunicação que o Projeto Banzeiro terá 

com a Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata e com seus interatores por 

meio de sua fanpage no Facebook. 

Deste modo, percebeu-se que o Projeto Banzeiro possibilita uma nova visão aos 

estudantes do Ensino Médio, a partir do momento em que criam-se estratégias para a 

divulgação do conteúdo pensado para eles. A intenção é que estes sujeitos consumam, 

produzam e compartilhem na rede os conteúdos produzidos com o auxílio do projeto.  

O primeiro passo para que esse laço fosse criado com o intuito de uma 

aproximação inicial foi a criação do logotipo do Projeto Banzeiro. O processo criativo 

foi detalhado durante a contextualização desta pesquisa e demonstrou a sua importância 

acadêmica e prática. Todas as seleções para a sua composição foram baseadas em 

estudiosos de diversas áreas, desde a escolha dos símbolos, cores e até disposição de 

elementos e suas aplicações na imagem final. 
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Para obter-se esta percepção, foi imprescindível a utilização de uma análise 

bibliográfica e exploratória. A partir dessas análises que a conversação entre áreas 

surgiu, com diversos estudiosos, incluindo os que abordam a psicodinâmica das cores na 

psicologia, os que analisam a sociedade da informação, a cibercultura e as redes sociais. 

O estudo de caso levando em consideração os estudantes da Escola Estadual de Ensino 

Médio Magalhães Barata auxiliou na identificação do público-alvo e suas opções de 

consumo nas redes sociais. 

Concisamente, apontou-se conceitos sobre sociedade da informação, 

cibercultura, redes sociais, publicidade e fotografia. Com estes embasamentos teóricos, 

o objeto justifica-se pela demonstração do processo criativo e as escolhas que obteve-se 

para a divulgação do conteúdo durante o procedimento bibliográfico e exploratório, 

atendendo exatamente o resultado das pesquisas e atuando com o público desejado de 

modo preciso, com os conteúdos e meios adequados de divulgação. 

Portanto, a partir dos conceitos debatidos, pode-se conceber uma sociedade 

muito veloz que busca cada vez mais conteúdo informacional. Analisa-se através das 

pesquisas apontadas durante o artigo, jovens de 9 a 17 anos inteiramente dedicados ao 

mundo digital, influenciados pela mídia e por seus meios de abordagens perspicazes. 

Acredita-se que a pesquisa realizada cumpriu a sua função acadêmica ao estimar 

o Projeto de Extensão Banzeiro e buscar o reconhecimento deste, proporcionando 

oportunidade aos jovens da Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata de 

produzir conteúdo. 

Considerando que o Projeto Banzeiro está em execução, visualiza-se neste 

momento que o planejamento foi executado corretamente, pois alcançou-se a partir da 

publicidade do projeto no Facebook, com o esforço dos seus bolsistas e voluntários, o 

reconhecimento de sua atuação por parte dos alunos e professores da escola, além de 

uma grande repercussão na universidade.  
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