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RESUMO 
Este artigo apresenta e analisa as principais instituições de ensino, direcionadas ao vestibular que 
atuam em Belém do Pará. O objetivo é observar as estratégias de comunicação utilizadas para 
promover a cultura e o impacto das aprovações dos vestibulares no contexto social paraense. Além 
de apresentar quais são as maneiras que o público e a competitividade do mercado agem neste 
segmento da educação. 
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Considerações iniciais 

"Alô, alô, alô papai, alô mamãe! Põe a vitrola para tocar, pode soltar foguetes, que eu 
passei no vestibular!" É com a “Marchinha do Vestibular”, do Mestre do Carimbó, “Pinduca”5, que 
os vestibulandos paraenses comemoram a aprovação nos cursos das instituições de ensino superior.  

Na capital paraense as aprovações são celebradas de um jeito diferenciado. Enquanto que 
em alguns estados, os calouros pedem dinheiro nos semáforos, aqui, os rapazes, raspam a cabeça. 
As moças amarram nas cabeças um "rolo" de jornal em forma de laço, além do trigo e dos ovos, que 
são jogados por toda roupa e para todo lado. Nas testas, provavelmente estará escrito “burro”, 
“calouro”.  
                                                           
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 2 – Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 2 Graduanda em Comunicação Social (Jornalismo). E-mail: melodeyse@hotmail.com 3 Graduanda em Comunicação Social (Jornalismo).. E-mail:andrezaalves_@hotmail.com 4 Orientador e co-autor do trabalho. Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) e Mestre em Ciências Sociais 
(Antropologia). Professor na Estácio FAP. Coordenador da Linha de Pesquisa “Comunicação, Cibercultura e 
Antropologia: a relação entre consumo, cultura e produção de sentidos na contemporaneidade”, no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Estácio FAP. E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com. 5 É um dos representantes da cultura popular no Brasil. Cantor e compositor, O Rei do Carimbó, ritmo do norte do país, 
criou várias músicas. A “Marchinha do vestibular” é, talvez, a música mais famosa do intérprete, sendo considerada o 
“hino dos vestibulandos”. 
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A aprovação é, até hoje, anualmente um grande momento para inúmeras famílias 
paraenses, em especial para as de Belém e Região metropolitana. Festas duram o dia e mesmo noite 
toda, amigos e familiares reúnem - se, os excessos, de álcool, comidas, cantos, gritos e fogos de 
artifício fazem parte do cenário, que possuem ainda os homens obrigatoriamente tendo o cabelo 
raspado e, juntamente com as mulheres aprovadas, tendo os corpos pintados e sujos com ovos e 
outros condimentos. 

Se a comemoração já é assim, certamente o trajeto até ela também é peculiar e repleta de 
tensões e peculiaridades. Levando isto em conta, esta pesquisa foi estimulada a partir do interesse 
de analisar a competição existente entre as instituições paraenses de ensino: Equipe, Tenente Rêgo 
Barros e Nazaré (Marista), notadamente na fase que precede a comemoração citada acima; isto é, a 
de pré-vestibular. 

Tal etapa é marcada por grande competitividade entre as instituições, docentes e discentes. 
Questões pessoais? Sim, mas também por um apelo mercadológico, talvez porque, como explicam 
Viana e Custódio (2005, p.1), “vivemos em um tempo de transição em que, para além da economia, 
a globalização está imersa em outros setores como, por exemplo, as instituições educacionais, que 
trabalham com base na lógica do mercado estimulando a concorrência e a competição”.  

As ações de comunicação não se limitam somente às festividades e a musicalidade. Diante 
do clima de comemoração, as escolas organizam a famosa “festa do calouro”, momento em que se 
reúnem amigos, familiares e os profissionais da instituição. As festividades ocorrem na escola e, na 
maioria das vezes, possuem atrações musicais.  

As instituições de ensino, geralmente, possuem a pretensão de desenvolver a concorrência 
e a competição por meio das ações de marketing, campanhas publicitárias, projetos pedagógicos e 
estratégias comunicacionais que fidelizam os seus maiores clientes, neste caso, especialmente, os 
pais e/ou responsáveis e os alunos. Para Wilson Bueno (2009), “assim entendemos Comunicação 
empresarial, ou Comunicação Organizacional como: Conjunto integrado de ações, estratégias, 
planos, políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a 
relação permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse”. 

Por tratar-se de uma temática educacional – e mercadológica – ainda com pouca literatura 
acadêmica sobre, principalmente no contexto da educação paraense, esta pesquisa é elaborada de 
maneira explanatória, analisando as ações e peças publicitárias utilizadas pelas organizações 
educacionais em questão. Partindo desta ideia, neste artigo são analisados os principais sistemas de 



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

 

3 
 

ensino do Pará, sobretudo nos segmentos do Ensino Médio, Pré-Vestibular e Cursos Específicos, 
sendo estes, segmentos fundamentais para analisar o que chamamos aqui de “cultura da 
concorrência”, ambientando ao ideal do "passei no vestibular”.  

As quatro instituições de ensino em análise foram escolhidas com a finalidade de 
observamos como se dá a atuação de escolas mais recentes do mercado educacional, assim como, 
para observarmos aquelas que determinam espaço por conta do tradicionalismo, além de 
descrevemos as distinções sociais e econômicas dos colégios. 

O Sistema de Ensino Equipe (SEE) é um dos concorrentes. Com unidades presentes em 
Belém, Ananindeua e Canaã dos Carajás, capital e cidades do Pará, o Equipe atua há mais de 10 
anos como pré-vestibular e 8 anos como colégio. Ele se destaca como 1º Lugar no Ranking do 
Enem por escola nos anos de 2011, 2012 e 2013, perdendo em 2014 para o Colégio CEI, localizado 
no distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém. Os dados de Ranking do Enem são 
fornecidos pelo INEP. Um dos parceiros nacionais do Grupo Equipe é a plataforma Adaptativa. 

Outra instituição de renome é a Escola Tenente Rêgo Barros (EEIFM) com endereço na 
Avenida Júlio César, s/n no bairro de Souza, também na capital paraense. Fundada há 75 anos, o 
Rêgo Barros (como é mais conhecido), é tratado como instituição federal e pública, embora os 
alunos precisem pagar taxas de matrícula e mensalidade. Nos últimos 6 anos, é a única escola 
pública que aparece nas primeiras colocações do Ranking do Enem por Escola. Contabiliza, 
também, um número considerável de aprovações em cursos concorridos, além disso, os estudantes 
podem utilizar o recurso de cota socioeconômica de Escola Pública. 

Já o Physics atua na educação há mais de 9 anos como pré-vestibular e há 2 anos, 
inaugurou a escola com o segmento do Ensino Médio. Com endereços em Belém e Ananindeua, o 
Colégio alcançou alguns destaques nos últimos 3 anos como, por exemplo, os primeiros lugares 
gerais na UFPA e na UEPA de 2016.  O mesmo tem parcerias educacionais de nível nacional, como 
a rede de ensino “Descomplica”. 

Por fim, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, comumente chamado de Nazaré ou 
Marista, é filiado do sistema de ensino Marista, assim, é uma escola tradicional e católica de Belém. 
Com localização privilegiada, no bairro concentra – se as melhores opções de moradia da capital, 
algumas delas estão entre as mais valorizadas da cidade. 

Além de reunir estimadas e magníficas construções históricas e é nesta imediação que 
acontece o Círio de Nazaré, um dos cartões postais da cidade e símbolo da mais importante festa 
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religiosa do mundo. O Festejo atrai mais de dois milhões de pessoas no segundo domingo de 
outubro. 

Embora a divulgação seja tímida, a instituição é reconhecida por estar há muitos anos entre 
os primeiros lugares no Enem e com grandes resultados nos principais vestibulares. As ações de 
comunicação não se resumem somente a festividades e a musicalidade. Diante do clima da 
comemoração, as escolas organizam a famosa “festa do calouro”, momento em que se reúnem 
amigos, familiares e os profissionais da instituição. As festividades ocorrem na escola e, na maioria 
das vezes, possuem atrações musicais.  

 
O Marketing Antropológico e Educacional  

Através da expansão da comunicação, na década de 1970, houve um crescimento massivo 
do número de instituições educacionais, da quantidade de vagas oferecidas e dos modelos de 
educação oferecidos6. Seguindo a ideia de Marcos Henrique Facó, foi por meio da globalização e a 
da constituição de Nova Ordem Mundial, as escolas perceberam a necessidade de se “atualizar” 
para a sua própria sobrevivência no cenário competitivo desenfreado, ocasionando uma ruptura e 
estabelecendo uma nova relação com seu público. 

 
Impôs-se a preocupação norteadora do mundo empresarial: como satisfazer o cliente? E 
mais: como estabelecer qualidade no processo de prestação de serviços? Como quantificar 
os resultados de seu trabalho? E como – talvez a pergunta mais desafiadora – romper com a 
ideia arraigada de que instituições de Ensino não combinam com marketing? (FACÓ, 2008, 
p.18)  

Durante muitas décadas, os colégios paraenses Tenente Rego Barros e Marista, lideravam 
o setor educacional pelo reconhecimento da marca e pela tradição, os mesmos ainda são bastante 
reconhecidos e a procura por eles acontece, mas não podemos ignorar que novas escolas surgem, 
como é o caso dos já citados anteriormente: Equipe e Physics.      

Em detrimento a educação tradicional, que era mediada pela transferência de 
conhecimento do professor para aluno, hoje, dominam-se as estratégias das instituições, buscando 
novas formas de interação com o seu público alvo, salientando a sua importância de captação e 
fidelização de alunos, pais de alunos, professores e colaboradores.         
                                                           
6Ver mais em “Marketing Educacional em ação: estratégias e ferramentas”: 
https://books.google.com.br/books?id=3iHuTZSxe2IC&printsec=frontcover&hl=pt-
PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Para analisarmos o Marketing contemporâneo, é fundamental acompanharmos as 
influências e o suporte dos conhecimentos antropológicos para alcançarmos discussões 
antropológicas, assim, enxergamos uma cultura da competição além do fator mercadológico, mas 
também, voltada aos fenômenos socioculturais, simbólicos e relações de poder. É importante 
compreendermos como se dão as relações de consumo. Segundo Rocha, 

 
Para entender o consumo é preciso conhecer como a cultura constrói esta experiência na 
vida cotidiana, como atuam os códigos culturais que dão coerência às práticas e como, 
através do consumo, classificamos objetos e pessoas, elaboramos semelhanças e diferenças. 
O consumo é um sistema simbólico que articula coisas e seres humanos, e, como tal, uma 
forma privilegiada de ler o mundo que nos cerca. Através dele a cultura expressa 
princípios, estilos de vida, ideias, categorias, identidades sociais e projetos coletivos. Ele é 
um dos grandes inventores das classificações sociais que regulam as visões do mundo e, 
talvez, nenhum outro fenômeno espalhe com tanta adequação um certo espírito do tempo - 
face definitiva de nossa época (ROCHA, 2000, p.19).  

No contexto educacional, o consumo não é explorado somente a partir dos aspectos 
educacionais, mas também a partir da perspectiva antropológica, de modo que, as práticas 
consumistas afetam as relações simbólicas e de poder. Assim como define Pedro Jaime (2010): "A 
Antropologia se construiu historicamente como estudo do outro, entendido como outra sociedade, 
outra cultura, outro grupo social". Nesse sentido, devemos observar que a competição e divulgação 
dos vestibulares em Belém não ocorrem de maneira aleatória, tampouco são inconscientes as 
intenções de fidelização e alcance dos "fãs" das marcas em questão. 

Apesar das diferenças nas maneiras de divulgar a marca, todas as instituições em questão 
possuem algo em comum: a necessidade de fidelizar mais de um público. Por estarmos falando de 
ambientes educacionais, existe a urgência de satisfazer os pais/responsáveis, alunos e também, os 
colaboradores, para tanto, Wilson Bueno (2009) descreve como deve ocorrer este procedimento: 

 
Um processo articulado de definições de valores, objetivos, diretrizes, normas e estruturas, 
que tem como finalidade orientar o desenvolvimento de ações, estratégias e produtos de 
comunicação para uma organização tendo em vista o seu relacionamento com os diversos 
públicos de interesse” (BUENO, 2009). 

 
O marketing integrado deve atuar de forma correta, eficaz e eficiente para proporcionar 

resultados satisfatórios, uma vez que o mesmo, ao lidar com o ensino, requer cuidados mensuráveis. 
Ao nos referirmos ao marketing educacional, levamos em conta Manes (1997, p.45) que define essa 
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prática como um conjunto de ações que se estabelecem de investigações das necessidades sociais, 
assim, desenvolvem serviços educacionais que satisfaçam o público, de acordo com o valor 
percebido, distribuídos em tempo e lugar. Neste sentido, o autor avalia que esta atividade está 
relacionada a identificação das necessidades e interesses do público alvo.  

 
O preço da aprovação 

Não há como analisar as instituições de ensino e negligenciar as classes sociais em que elas 
estão imersas. As escolas em análise (Equipe, Physics e Nazaré), com exceção do Rego Barros, 
adequam-se ao padrão social de classe média, sobretudo de classe média alta. Com mensalidades, 
em média de R$ 800, desde a 1ª Série do Ensino Médio, os preços dos cursos preparatórios também 
não são acessíveis para todos, posto que, chegam a custar de R$ 400 a R$ 1200. 

Para termos ideia sobre os aspectos socioeconômicos que regem a realidade da maioria dos 
paraenses, em matéria jornalística publicada pelo G1 Pará, em outubro de 2016, é comprovado que 
os valores cobrados nas mensalidades das escolas estão acima da renda per capita do paraense, 
desse modo: 

 
"No colégio Equipe são 3.400 alunos divididos em unidades situadas em Belém, 
Ananindeua e Canaã dos Carajás, onde funciona em parceria com a mineradora Vale. 
Dependendo da localização da unidade, a mensalidade pode chegar a R$ 1 mil para os 
alunos regulares e R$ 2,8 mil para a educação integral - valor bem acima da renda per 
capita do paraense que, segundo o IBGE, era de R$ 672 em 2015" (G1 Pará, 2016). 

 
Em contrapartida, o preço da mensalidade não é tratado como algo meramente econômico, 

visto que, a Diretora Geral da instituição em análise, Karla Cancela7, defende que a educação 
mudou, por isso, os alunos não devem ser mais apenas "assistidores" de aula. Dessa maneira, a 
escola que a mesma dirige busca os diferenciais de trabalhar com projetos de Arte, Cinema, 
Robótica e a interagir com os alunos nas mídias sociais. 

Na mesma matéria, encontramos uma análise de realidades distintas entre a escola privada, 
Equipe, 1º Lugar por Escola do Pará em 2016, e a Rego Barros, 1º Lugar por Escola Pública no 
Pará. Embora essa escola pública seja considerada pública e dos alunos utilizarem o recurso das 
cotas socioeconômicas, o G1 Pará analisa: "subordinada ao comando da Aeronáutica, a escola é 
mantida com recursos federais, e segundo o Inep, o nível socioeconômico dos alunos é muito alto", 
                                                           
7  Proprietária e diretora da Instituição Equipe. 
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tendo em vista, também, que os mesmos pagam valores de mensalidade para estudar no colégio 
paraense.  

 A estratégia e lema mais utilizados pelas empresas educacionais é: "Você sai daqui direto 
para a universidade", e assim, muitos deles vão, outros não, mas a publicidade fica e pode ser 
reproduzida para diversos meios e públicos. Apesar do alto custo, para quem não pode pagar, ainda 
existem algumas alternativas, tais como, os Cursos Específicos ofertados por essas instituições, em 
sua maioria, direcionados as áreas de conhecimento do Enem (Ciências Humanas, Ciências da 
Natureza; Códigos, Linguagens e suas Tecnologias e Matemática), esses custam em média de R$ 
150 a 300, no entanto, não disponibilizam a mesma carga horária do pré-vestibular. 

Outra opção, criada pelo grupo Equipe, é a plataforma de vídeos-aula Byeasy. 
Genuinamente paraense, o recurso disponibiliza ao usuário todo o conteúdo do Enem pelo valor de 
R$ 14,99 mensais, em versões Web e Aplicativo. Essa estratégia, meramente mercadológica, 
diferencia-se na capital paraense, tendo em vista que, as escolas não oferecem esse recurso 
multimidático próprio aos alunos, e se oferecem, geralmente, recebem suporte de outras empresas 
nacionais de educação, como por exemplo, o Physics, que tem parceria com a plataforma de 
videoaulas, Descomplica. 

Outdoors, busdoor, backbus, panfletos, postagens nas mídias sociais, comerciais de 
televisão e de rádio8, esses são alguns instrumentos de comunicação utilizados pelas escolas 
paraenses. Rêgo Barros e Marista de Nazaré são escolas mais tradicionais, as duas, contam com 
divulgações mais ofuscadas, apesar disso, poucas pessoas em Belém não conhecem as instituições e 
o número de matrículas no início do ano esgota-se rapidamente. 

 
A escola não deveria planejar as suas estratégias educativas ignorando as características 
especiais das formas de comunicação atual, com especial incidência no mundo da imagem. 
O conhecimento de técnicas e estratégias usadas pela publicidade poderá contribuir para 
uma melhor utilização da imagem no espaço escolar, como elemento desencadeador e 
facilitador na situação de ensino-aprendizagem (CHAVES, LIMA e VASCONCELOS, 
1993).  

Levando em conta a afirmação de Chaves, Lima e Vasconcelos, podemos perceber que 
esta despreocupação de divulgação se contradiz com a relação da publicidade e educação. Ao 
                                                           
8 No Pará, ainda é comum também aguardar o nome ser anunciado na Rádio, todos os nomes, cursos e turnos são 
chamados, durante horas. 
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contrário das escolas tradicionais, as demais garantem a comunicação direta via mídias sociais e 
com sites institucionais atualizados. Outra ferramenta de proximidade e impacto ao contexto local e 
regional são as editoras paraenses do Colégio Physics e Equipe, visto que, os materiais didáticos 
(livros, simulados, apostilas) são elaborados nas instituições, assim, ampliando a comunicação com 
os professores, pedagogos e abrindo espaço para um retorno mais imediato em relação aos 
questionamentos e as dúvidas. 

As mídias sociais podem ser grandes instrumentos de divulgação, mas podem ser, também, 
aqueles que intensificam a competição. Referindo-se as aprovações nos vestibulares, a situação não 
muda.  

 
Imagem 01. Calouros Physics 2017. Reprodução: Facebook 
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A postagem feita na Fanpage e Instagram do Physics9, em fevereiro de 2017, após a 
divulgação do vestibular da UEPA, evidencia o foco direcionado às aprovações de Medicina e não 
somente aos aprovados na Universidade do Estado do Pará, mas também, os calouros de outras 
instituições e processos seletivos do Estado, do Brasil e universidades internacionais, como por 
exemplo, a Universidade de Morón (Argentina). 

Nessa peça de divulgação, o sistema de ensino optou em utilizar os nomes dos aprovados 
em Medicina em vez das fotos dos futuros médicos. Em Belém, os rostos dos alunos são utilizados 
como forma de comprovar que aquele aluno de fato foi aprovado, no entanto, algumas organizações 
podem decidir prevenir a utilização da imagem, em caso de não ter a autorização da mesma. 

 

 
Imagem 02: Calouros Equipe 2017. Reprodução: Facebook. 

 
Diferentemente do Physics, após o resultado da UEPA, o Equipe decide divulgar as fotos 

dos alunos10 e também, somente as aprovações desse processo seletivo, no entanto, a partir desta 
                                                           
9 Calouros Physics – Medicina Uepa 2017. Disponível em: 
https://www.facebook.com/physics.vestibulares/photos/a.260918287377857.1073741827.260145224121830/96726176
0076836/?type=3&theater 10 Calouros Equipe – Medicina Uepa 2017. Disponível em: 
https://www.facebook.com/equipebelem/photos/a.326861967341890.90039.309394925755261/1573474612680613/?ty
pe=3&theater 
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não identificamos quantas aprovações a instituição tem em Medicina (em diversos outros processos 
seletivos) até então.  

No presente momento, é possível analisarmos que as divulgações dos dois sistemas de 
ensino (Physics e Equipe) divulgam principalmente os calouros de Medicina, tendo em vista as 
dificuldades de apuração dos aprovados das demais publicações, levando em consideração também 
o excesso de publicações nas mídias sociais em um só dia. 

 
Imagem 03: 1º Lugar no Enem 2011 – Rego Barros. Reprodução: Facebook 

Ao contrário do Physics e do Equipe, a Escola Tenente Rêgo Barros não possui uma 
relação e atualização nas mídias sociais. Conforme a imagem, percebemos que a instituição de 
ensino não utiliza os recursos digitais para divulgar as aprovações nos vestibulares e resultados 
significativos da instituição, indo além, a falta de informação por meio das mídias sociais pode 
interferir na comunicação com os alunos em outras situações, como em cancelamento de avalições, 
situações eventuais na escola, etc. A última postagem foi realizada em 2012, ano em que a escola 
conquistou o 1º Lugar no Enem por Escola no Estado do Pará. 

Os fluxos de informações do Rego Barros ocorrem por meio da divulgação nos meios 
tradicionais: televisão e os principais sites de notícia do estado, como o G1 Pará, ORM News e 
Diário do Pará.  Em entrevista com a estudante do Rego Barros, Rayra Santos, outra forma de 
comunicação utilizada pelo colégio é o Whatsapp, espaço em que os alunos costumam comunicar-
se com os educadores.  
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Imagem 04: Aprovado Marista - Administração. Reprodução: Facebook 

 
Conforme dito anteriormente, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré ainda possui 

uma comunicação digital ofuscada, de modo que, a Fanpage do mesmo até o presente momento 
possui menos de 1 mil seguidores, no entanto, o Colégio, este ano, passou a ter uma divulgação 
com conteúdo interessante e publicado com frequência.  

Analisamos que essa instituição educacional não reconhece o esforço somente dos alunos 
de Medicina, mas também, de cursos como Administração, como é o caso da publicação em análise, 
o aluno é calouro da Escola Superior de Publicidade e Marketing (ESPM). Diante disso, notamos 
que apesar de essa ser uma escola considerada de classe média alta e atualmente, estar imersa ao 
meio digital, o Colégio Marista atende às necessidades do que conhecemos como tradicional.  

A reação dos calouros e responsáveis por eles é de extrema relevância. Comunicação ruim 
existe sim, e feita de maneira desatenta, pode trazer resultados prejudiciais a marca. O curso de 
Medicina ou o curso dos sonhos de algum aluno, neste caso, o cliente das escolas, tem uma 
significação especial. Entender a geração jovem, mais conhecida como “Geração Y”11, é parte desse 
desafio competitivo.  Camisas de “calouro”, placas de comemoração, divulgação do rosto dos 
aprovados e mais, são componentes que preenchem os anseios de uma geração viciada em 
exibicionismo e as escolas devem estar cada vez mais atentas as características desta ansiedade.                                                            
11 É a geração das pessoas que nasceram entre os anos 80 e início dos 90. Este grupo se caracteriza por ter vivenciado 
muitos avanços tecnológico e ter presenciado o crescimento de muitos países, este acabaram tornando-se em potências 
mundiais. É um Público ávido por inovações. popularmente denominado de Geração da Internet.  
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“Passei!”: status, cultura e futuro 

Apesar de alguns avanços nos últimos anos, o Pará segue sendo um estado com educação 
básica precária, o mesmo não possui nenhuma escola no ranking do Enem das 100 melhores escolas 
do Brasil. O Estado tem a maior taxa média de abandono escolar com 16,6%. Considerando o 
abandono médio não seriado, o Pará alcança um recorde negativo com 31,2%, o que significa que, a 
cada 10 estudantes paraenses que chegam ao Ensino Médio, três abandonam, esses são dados de 
2015 divulgados pelo movimento Todos pela Educação.  

Se a educação é precária e ao mesmo tempo, de alto custo e, também, aquela que vangloria 
resultados e aprovações, o questionamento que paira é: “quais são os fatores que regem essa cultura 
de concorrência em aprovações?”. É justamente a ideia da educação, também, ser comercial e 
objeto de consumo. 

Os consumidores dessas instituições tem uma potencialidade a mais, muitos deles são: 
consumidores-fãs. Aqueles que mesmo após saírem da instituição irão defendê-la e divulgá-la para 
a sociedade. As perspectivas sobre como eles chegaram até ali, em uma carreira de sucesso, 
também são propagadas.  

 

 Imagem 05: 1º Lugar Geral – Cesupa 2017. Reprodução: Fanpage Equipe. 
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Neste sentido, na imagem, podemos perceber um internauta que comenta: "Mas a aluna 

não é do Marista?", no caso, referindo-se à escola concorrente, desse modo, questionando à escola 
se a informação não está incorreta ou se é falsa. Porém, o que é muito comum ocorrer nos 
vestibulares da capital paraense é que um mesmo aluno pode estudar em uma escola, mas ser 
matriculado em Cursos Específicos em outra instituição, assim, autorizando (ou não) o uso da sua 
imagem para a divulgação. 

Nesta imagem em análise, percebemos os dois lados. Por um lado, um internauta que 
defenda a ideia que o Equipe ajudou a aluna a alcançar o resultado, por outro, alguns internautas 
reforçam a ideia da aluna não "pertencer" à escola, levando esta divulgação ao patamar do 
pertencimento e a individualidade do cliente em relação a marca e como certas pessoas lutam por 
esta identidade. 

 

 
Imagem 06: Calouros Physics – Medicina Uepa 2017. Reprodução: Fanpage Physics. 

O "esquecimento" da aprovação de algum aluno é uma falha que pode acontecer no 
marketing educacional, seja por desconhecimento dos colaboradores da instituição, falha nos 
sistemas de busca ou até mesmo por descuido no momento da conferência da aprovação, no 
entanto, é um erro que é reparado pelos clientes das instituições. Neste sentido, exemplificaremos 
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um caso vivido pelo Colégio Physics. 
Mais de um internauta pergunta: "onde está a foto de determinado aluno?" E a instituição 

presta satisfação aos seguidores, afirmando que os nomes não estão nas listas e para que os mesmos 
entrem em contato. No marketing educacional e em todos os demais, o público deseja satisfazer os 
seus desejos, assim, para alcançar a satisfação do cliente, Kotler (1994) afirma: "satisfação é o 
resultado das experiências de uma pessoa quando um desempenho ou resultado atendeu suas 
expectativas".   

 
Considerações finais 

O Vestibular é um ritual de iniciação à uma nova fase da vida das pessoas, desse modo, de 
acordo com Mcgracken (2003), o ritual é uma oportunidade de afirmarmos, evocarmos, 
assinalarmos ou revisarmos os símbolos e significados convencionais da ordem cultural. Neste 
sentido, observou-se as autonomias e identidades que regem as relações entre o consumidor e o 
marketing educacional. 

Foi possível analisar que como os públicos-alvo se posicionam e sentem-se com a cultura 
do vestibular, posicionando seja para criticar as instituições, seja para questioná-la sobre a ausência 
da divulgação de alguma aprovação. Desse modo, percebemos que o número de aprovações e os 
aspectos culturais influenciam na escolha da escola. 

Os investimentos massificados também são diversificados, de modo que, as instituições 
compreendem que a divulgação deve ser feita à “boca a boca”, nas mídias sociais, até os meios mais 
tradicionais como Rádio e Televisão, assim como, a divulgação pela Tradição. É através destes 
meios que as pessoas trocam experiências, que solicitam informações sobre os serviços prestados 
pela instituição, desse modo, reproduzindo trocas de informações, valores e experiências sociais. 

O estudo revela que na sociedade paraense, se faz necessário um olhar voltado para as 
necessidades mercadológicas, na mesma medida que as antropológicas devem acompanhar este 
processo. Neste sentido, é possível desenvolver uma comunicação organizacional relacionada ao 
planejamento estratégico, juntamente ao inovador e cultural, de modo que, seja reinventada a 
cultura da concorrência pela aprovação. 

Neste artigo, explanamos a educação não somente como fator competitivo, mas também, 
um objeto que é percebido como instrumento de consumo, assim como, se faz necessário o olhar 



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

 

15 
 

antropológico para que haja a compreensão dos grupos sociais, as relações e os valores simbólicos 
notáveis na análise da “Cultura da Concorrência”. 
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