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Resumo

O presente artigo tem como objetivo apresentar o ethos e o posicionamento das 
manifestações da marca UNEB no ciberespaço. Para isso, faremos análise dos discursos 
dos enunciados produzidos pela instituição, durante o ano de 2016, em seu portal on-line 
e em seus perfis oficiais nos sites de redes sociais digitais mais populares, a saber: 
Facebook, Twitter, Flickr, Instagram e YouTiibe. Para fundamentar a discussão proposta 
por este trabalho, apresentaremos os conceitos: redes sociais, ciberespaço e cibercultura; 
marca, manifestação de marca e mundos possíveis. Serão utilizados como operadores 
metodológicos os conceitos de contrato de leitura, posicionamento discursivo e ethos 
discursivo, importados da análise dos discursos de linha francesa.
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Sobre a continuação de uma pesquisa e uma expectativa

O presente artigo apresenta os resultados da segunda etapa de uma pesquisa em 

análise dos discursos que têm como objeto a comunicação organizacional da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Na primeira etapa desta pesquisa, 

identificamos uma universidade que projeta ao seu ethos uma corporalidade negra, 

feminina, inclusiva e transformadora4 e que assume um posicionamento distanciado, 

confluindo com o tipo de discurso institucional, ao mesmo tempo em que em alguns 

enunciados se posiciona, estrategicamente, de maneira cúmplice com seu coenunciador, 

a partir de um discurso de pessoalidade, aproximação. (SANTOS, BRITO; LUCAS;
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PINHEIRO, 2016). O corpus utilizado nessa fase foram cartões comemorativos e 

campanhas de vestibular, produzidos pela Assessoria de Comunicação (Ascom) da 

universidade, datados entre os anos de 2009 a 2015 e 2014 a 2015, respectivamente. Os 

cartões eram disponibilizados para seus públicos via e-mail institucional e página no 

Facebook, enquanto que as campanhas de vestibular contavam com panfletos, divulgação 

digital, bcnmers, outdoors, frontlights, etc.

Na atual fase da pesquisa e neste artigo, buscaremos apresentar o ethos e o 

posicionamento das manifestações da marca UNEB no ciberespaço. Para isso, 

analisaremos os enunciados produzidos pela instituição em seu portal on-line e em seus 

perfis oficiais nos sites de redes sociais digitais mais populares, a saber: Facebook, 

Twitter, Flickr, Instagram e YouTiibe. As peças selecionadas para a análise cobrem todo 

o ano de 2016, que foi escolhido com a intenção de dar continuidade à pesquisa em 

andamento. As perguntas que se busca responder são: como a UNEB manifesta sua marca 

e constrói seu ethos usando plataformas (que propõem uma flexibilidade e interatividade) 

com propostas diferentes das tradicionais? Como a UNEB se posiciona frente a seus 

públicos e atualiza o contrato de leitura em cada plataforma on-line?

Maior instituição pública e gratuita de ensino superior do estado, a UNEB possui 

extensa capilaridade, com 29 departamentos dispersos em 24 municípios baianos (24 

campi), sem contar as atividades extensionistas que cobrem quase todos os municípios do 

estado5. Toda a comunicação oficial da instituição é produzida e gerenciada por sua 

Assessoria de Comunicação (Ascom) que fica sediada no campus 1, no município de 

Salvador. A extensão e a diversidade do público-alvo da Ascom impõem um desafio 

ímpar para a produção dos enunciados institucionais. Diante deste desafio, a assessoria 

encontrou nos sites de redes sociais uma arena para a mediação dessa comunicação e a 

construção de mundos possíveis (SEMPRINI, 2006) entre a universidade e os seus 

diversos públicos (estudantes, professores técnicos, gestores, comunidade, etc.) -  como 

veremos ao longo do artigo.

Para fundamentar a discussão proposta por este trabalho, apresentaremos os 

conceitos referentes a redes sociais (MARTINO, 2015; RECUERO, 2009), ciberespaço 

e cibercultura (RECUERO, 2009); bem como os conceitos de marca, manifestação de 

marca e mandos possíveis (SEMPRINI, 2006). Nossa metodologia será baseada na

5 Disponível em: http://www.uneb.br/institucional/a-imiversidade/. Acesso em: 12 de julho de 2017
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análise de discursos de linha francesa (PINTO, 1999) e utilizaremos como operadores 

metodológicos os conceitos de contrato de leitura, posicionamento discursivo (VERON, 

2004) e ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2005).

Cibercultura: premissas e território

Nas ciências sociais, redes sociais é um conceito inicialmente apresentado pelo 

pesquisador britânico J. A. Bames, em um artigo intitulado Classes e comitês em ama 

comunidade de uma ilha da Noruega, publicado em 1954. No trabalho, Barnes estuda o 

comportamento e as relações sociais de indivíduos em uma comunidade norueguesa. 

Algumas décadas mais tarde, com o surgimento das mídias digitais6, o conceito é 

atualizado para o espaço virtual: “Redes sociais podem ser entendidas como um tipo de 

relação entre seres humanos pautada pela flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica 

entre seus participantes” (MARTINO, 2015, p. 55). A estrutura e os laços nas redes 

sociais são marcados pela flexibilidade hierárquica e pelo caráter horizontal; aqui não 

cabe a rigidez e inflexibilidade das instituições, o que faz das redes sociais um símbolo 

das relações na contemporaneidade7 e o que faz com que as instituições tradicionais 

tenham muitas vezes que se reposicionar nas redes sociais do espaço virtual.

Recuero (2009) vai fazer contextualizações ao conceito de redes sociais. Falar em 

redes sociais digitais implica lembrar a ideia de sociabilidade mediada pelo computador, 

fenômeno que surge no período da Guerra Fria, possibilitado pelo surgimento da internet, 

que implica na aceleração no processo de trocas informacionais a grandes distâncias, 

desfazendo as barreiras impostas pela territorialidade. Nos anos 90, com o surgimento da 

web 2.0, essa noção de velocidade e aproximação das distâncias intensifica-se ainda mais. 

Esse panorama é a teia onde se desenvolverá a concepção de ciberespaço.

O ciberespaço é a interconexão digital entre computadores ligados em 
rede. É um espaço que existe entre os computadores, quando há uma 
conexão entre eles que permite aos usuários trocarem dados. É criado a 
partir de vínculos, e não se confunde com a estrutura física -  os cabos, 
as máquinas, os dispositivos sem fio -  que permite essa conexão. 
(MARTINO, 2015, p. 29)

0 Mídias digitais e mídias sociais são tecnologias diferentes. Por mídias sociais temos a imprensa, o rádio e a televisão; 
as mídias digitais, por sua vez, são as tecnologias proporcionadas pela e para a internet.

7 Tendo como premissa que a contemporaneidade é marcada por instabilidade social, excesso de informação, crise das 
instituições originais, relações liqüefeitas, entre outras características.
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O ciberespaço inaugura uma territorialidade virtual, um novo espaço reservado ao 

protagonismo das redes sociais. É o lugar onde serão desenvolvidos os novos 

comportamentos e uma nova cultura (a cibercultura) de uma rede de indivíduos ávidos 

por experimentar as benesses que esse novo ambiente oferece.

Operadores para a análise: contrato, posicionamento e ethos discursivo

A UNEB se insere no mundo da cibercultura a partir da criação de canais digitais 

de comunicação, tais como um site institucional e perfil nos sites de redes sociais mais 

populares, a saber: Facebook, Twitter, Flickr, Instagram e YouTiibe. Nesses sites, a 

universidade irá manifestar sua marca, da qual observaremos o contrato, o 

posicionamento e o ethos manifestos. Para operacionalizar a análise, utilizaremos a 

análise de discursos (PINTO, 1999) de linha francesa.

A análise de discursos é uma ciência da linguagem que estuda os discursos a partir 

de técnicas de análise lingüística e semiológica, afim de desvendar o como e o por que 

um texto diz e mostra o que exibe (PINTO, 1999). Enquanto discute sobre o conceito de 

marca no livro A Marca Pós-Moderna, Semprini define por discurso

[...] todo enunciado ou texto manifesto, e investido em um circuito de 
troca semiótica, quer dizer tanto pragmática quanto lingüística. Neste 
sentido ampliado, um « discurso » pode ser qualquer coisa de muito 
concreto, de absolutamente material ou prático. Mas existe uma 
diferença fundamental entre um objeto que é simplesmente um objeto 
e um objeto que se tomou discurso. Este último passou por um processo 
de enunciação, por práticas de « colocar em discurso » que o modelou, 
organizou, inserido no âmbito de outras práticas semióticas, segundo 
uma estratégia enunciativa definida por um enunciador e dirigida, de 
maneira mais ou menos explícita e mais ou menos voluntária, aos 
destinatários. (2006, p. 96, grifos do autor)

Vale destacar aqui, que discurso e enunciado não são a mesma coisa, segundo 

inúmeros autores da Análise de Discursos (MAINGUENEAU (2005), ORLANDI (2009), 

PINTO (1999), VERÓN (2004)). Em linguagem matemática, o discurso está para o 

universo, enquanto o enunciado para os conjuntos que compõem esse universo. 

Maingueneau apresenta “[...] o enunciado como uma unidade elementar da comunicação 

verbal, uma seqüência dotada de sentido e sintaticamente completa.” (2005, p.56). Milton 

Pinto (1999, p.7-8) vai considerar que “[...] quando se analisam textos [...], abordando-os 

como parte de práticas sociais inseridas em contextos determinados, dizemos que foram
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analisados como discursos.” . Discurso e enunciado são unidades abstratas, traduzindo em 

linguagem semiótica, eles correspondem, respectivamente, ao interpretante e ao signo, 

eles jamais corresponderão ao objeto.

À Análise do Discurso (AD) cabe o estudo dos enunciados enquanto instância 

discursiva, ou seja, as mensagens são analisadas e situadas em seu contexto sócio- 

histórico de produção e reconhecimento. Diferentemente da análise de conteúdo, a AD 

ocupa-se muito mais com o processo de enunciação, os “modos de dizer” de um 

enunciado, do que com as mensagens em si. Cabe destacar que “a ordem do enunciado é 

a ordem do que é dito (aproximadamente poder-se-ia dizer que o enunciado é da ordem

do "conteúdo"); a enunciação diz respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas

modalidades, os modos de dizer.” . (VERÓN, 2004, p. 216).

Segundo Verón (2004), na ordem da enunciação - especificamente no caso da 

imprensa escrita - identifica-se regularidades na construção dos enunciados, o que o autor 

chamou de contrato de leitura. O posicionamento discursivo de um enunciador8 para com 

seu coenunciador9 é o rastro discursivo, encontrado na superfície dos enunciados, que 

permite a identificação do contrato. Conforme o autor, um enunciado pode ser construído 

a partir de três posicionamentos distintos: o pedagógico, o distanciado e o cúmplice.

[...] visto que a posição de enunciação pedagógica define o enunciador 
e o destinatário como desiguais: o primeiro mostra, explica, aconselha; 
o segundo olha, compreende, tira proveito. A posição de enunciação 
"distanciada" e não-pedagógica induz uma certa simetria entre o
enunciador e o destinatário: o primeiro, mostrando uma maneira de ver 
as coisas, convida o destinatário a adotar o mesmo ponto de vista ou, 
pelo menos, a apreciar a maneira de mostrar tanto quanto o que é 
mostrado. (VERÓN, 2004, p. 230 -  231).

No posicionamento cúmplice, o enunciador propõe uma coinonia no modo de ver 

a vida entre ele e seu destinatário; ele se coloca contrário ao distanciamento e abre mão

8 Enunciador e coenunciador (ou destinatário) são entidades discursivas, ou seja, eles correspondem a papéis a serem 
desempenhados no teatro da enunciação. O emissor e o receptor “reais” não compõem o dispositivo de enunciação.

9 No correr do texto, o uso do termo destinatário será mantido apenas quando for utilizado algum conceito ou citações 
do Eliseo Verón. Daremos preferência ao termo coenunciador por concordar com Maingueneau (2005, p.54):

Se admitimos que o discurso é interativo, que ele mobiliza dois parceiros, toma-se 
difícil nomear ‘ destinatário ’ o interlocutor, pois, assim, a impressão é a de que a 
enunciação caminha em sentido único, que ela é apenas a expressão do pensamento de 
um locutor que se dirige a um destinatário passivo. Por isso, acompanhando o linguista 
Antonie Culioli, não falaremos de “destinatário”, mas de co-enunciador.”
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de uma enunciação pedagógica, visto que seu destinatário compartilha um universo 

discursivo aproximado.

Com o posicionamento discursivo, o enunciador revela a identidade discursiva do 

seu coenunciador, uma vez que o enunciado não é elaborado sem intenções, ao contrário, 

um enunciado sempre é construído em função de sua audiência, revelando traços 

daquele(s) para quem é(são) endereçado(s). Com o ethos, ele revela a si mesmo, no 

sentido de se garantir como um fiador credível do discurso em questão. A respeito dessa 

afirmação, Maingueneau reitera: “A qualidade do ethos remete, com efeito, à imagem 

desse ‘fiador’ que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível

com o mundo que ele deverá construir em seu enunciado.” (2005, p. 99). Em outras

palavras, o ethos é a imagem de si que o enunciador revela no enunciado.

Marca e manifestação

Finalizamos a secção anterior com uma citação de Maingueneau que apresenta a

ideia da responsabilidade do enunciador na elaboração de um “mundo” em seu enunciado.

Semprini constrói ideia semelhante ao apresentar o conceito de “mundos possíveis” :

Por esta expressão, designaram-se: todas as práticas - puramente 
cognitivas, midiáticas, individuais, coletivas ou de outra natureza - cujo 
objetivo é criar universos fictícios no interior dos quais os indivíduos 
possam projetar suas aspirações, seus desejos, seus projetos. Esses 
mundos funcionam, então, como verdadeiros relatos, que ajudam os 
indivíduos a dar um sentido à sua experiência e a orientar sua escolha e 
suas ações. (SEMPRINI, 2006, p. 65)

Na contemporaneidade, as marcas assumiram a responsabilidade de oferecer 

mundos possíveis aos seus consumidores. E marca é, antes de tudo, uma “instância 

semiótica, uma maneira de segmentar e de atribuir sentido de forma ordenada, estruturada 

e voluntária” (SEMPRINI, 2006, p. 96). Marca, portanto, é um conjunto de discursos. O 

projeto de marca, por sua vez, é a promessa de entrega de determinados valores que a 

marca faz ao consumidor e que a diferencia das demais; por exemplo, a Coca Cola 

promete entregar não apenas um produto em sua publicidade, mas valores e sensações, 

tais como felicidade, conforto, refrescância, etc., como encontramos no slogan de 2009: 

“Abra a felicidade”. E o projeto de marca que orienta as manifestações de marca. O 

produto, bem ou serviço oferecido por uma determinada organização é, na verdade, uma 

manifestação material do projeto de marca. Idealmente, uma empresa sempre vai lançar
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um novo produto respeitando seu projeto de marca, e as campanhas publicitárias para a 

distribuição daquele são outras manifestações da marca.

Ao atualizar um projeto de marca num produto ou serviço, a organização convida 

os eventuais consumidores a embarcarem no universo de significação que ela propõe, 

oferecendo ao consumidor mundos possíveis. O ethos discursivo de uma organização se 

dá a conhecer por seu projeto de marca.

A esse respeito, Semprine arremata:

A negociação e a interação, próprias a toda forma de troca, lembram- 
nos que a marca é um lugar de encontro, um lugar de tradução, onde 
expectativas e necessidades diferentes entram em contato, confrontam- 
se, dialogam e acabam, às vezes, por estimular um contrato. A marca é 
então um terceiro lugar, distinto do universo da produção que a criou e 
do universo da recepção que contribui para sua finalização. É um lugar 
onde a cultura muitas vezes técnica, financeira e organizacional da 
empresa entra em contato com uma cultura mais simbólica, emocional 
e cultural dos destinatários. (2006, p. 107)

O estudo das marcas apresenta dois momentos para a sua história de 

desenvolvimento. No primeiro momento, as marcas eram coadjuvantes no processo de 

circulação social dos significados, elas serviam aos propósitos da economia e do 

consumo, entretanto é enquanto dimensão comunicada, uma comunicação para além da 

publicidade, que as marcas se consolidam e assumem o papel de protagonistas da 

atividade social. As marcas agora são o lugar de origem das significações circuladas e 

não apenas o meio por onde elas circulam. “As dimensões que ‘excedem’ a realidade do 

produto tomam a dianteira e tornam-se o núcleo constitutivo da marca, como se os 

consumidores pedissem para serem estimulados, requisitados, seduzidos pelas marcas, 

em vez de serem simplesmente informados. (SEMPRINI, 2006, p. 28-29).

A marca, enquanto discurso, apresenta uma maneira regular de organizar suas 

manifestações / enunciados, ou seja, as marcas possuem um contrato de leitura (VERON, 

2004), pelo qual suscitam expectativas em seus consumidores e entregam-lhes promessas 

à medida em que se atualizam. Uma marca com um projeto bem definido vai manifestar 

um contrato claro e coerente com as promessas que as manifestações da marca exibem. 

Semprini (2006, p. 99) confirma esta proposição ao declarar que “o poder semiótico das 

marcas comerciais está sempre ligado à sua capacidade para articular um projeto de 

sentido a uma promessa concreta e materializada pelas ofertas específicas de bens, de 

produtos, de serviços.”
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A manifestação da marca UNEB no ciberespaço

Como foi colocado a princípio, este artigo reúne os resultados da segunda etapa 

de uma pesquisa em andamento. Na primeira etapa desta pesquisa, a partir da análise de 

outro corpus, identificamos uma UNEB que se posiciona, estrategicamente, partindo de 

um posicionamento distanciado (que é o que se espera de uma instituição pública de 

ensino superior) em direção a um posicionamento cúmplice (que é característico dos 

enunciados produzidos entre amigos, familiares, pessoas próximas de uma maneira 

geral). E importante definir aqui que a pessoalidade ou cumplicidade observada no 

discurso da instituição está manifesto no suporte, no mídium10 ou plataforma utilizada 

para circular esses enunciados; o texto por si apresentava poucas digressões ao discurso 

institucional, cujo posicionamento usual é distanciado. Nesse mesmo contexto, a 

universidade supracitada reforça o posicionamento de cumplicidade ao projetar uma 

corporalidade negra, feminina, inclusiva e transformadora ao seu ethos, identificando-se, 

assim, com a maior parte de seus stakeholders. Consideremos que grande parte dos 

estudantes e funcionários da instituição são mulheres negras11, portanto, assumir um 

discurso identitário similar ao dessas pessoas garante à UNEB aproximação e maior 

aceitação de seu discurso. Como já  advertia Andrea Semprini: “O poder semiótico da 

marca consiste em saber selecionar os elementos no interior do fluxo de significados que 

atravessam o espaço social, organizá-los em uma narração pertinente e atraente e a propô- 

los a seu público”. (2006, p. 98).

Tendo revisitado a primeira etapa de nossa pesquisa, avancemos em direção ao 

que nos é proposto agora. Aqui, descreveremos as estratégias enunciativas utilizadas pela 

UNEB para atualizar o seu projeto de marca no ciberespaço. A sua Assessoria de 

Comunicação têm utilizado inúmeros sites de redes sociais para este propósito. Como já 

antecipamos, a lógica subjacente às redes sociais é a eliminação das hierarquias 

“verticalizantes” nas relações sociais, pois o novo arranjo da sociedade propõe relações

10 Maingueneau (2005, p. 71), ao discutir a importância do suporte para a construção das mensagem, apresenta o 
conceito de mídium: “[...] o mídium não é um simples ‘meio’ de transmissão do discurso, mas ele imprime um certo 
aspecto a seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer.”

11 A UNEB foi a primeira universidade do Brasil a mesclar critérios raciais e sociais de cunho autodeclaratório no seu 
sistema de reserva de vagas para vestibulandos. A medida serviu de parâmetro para a lei de cotas que veio a ser 
sancionada anos mais tarde, em 2012. A universidade se orgulha deste evento e o utiliza, frequentemente, em seu 
discurso institucional. A UNEB acredita que a política de reserva de vagas modificou o quadro de alunos da instituição, 
tomando-o mais afro-brasileiro. A prova disto é que no ano passado foi realizado um evento com o objetivo de discutir 
políticas de permanência para os estudantes cotistas, intitulado Ia Conferência dos Cotistas ou Conf Cotas.
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horizontais, de aproximação, estreitamento. Ao ampliar sua presença no ciberespaço, com 

cerca de seis sites em uso, a instituição confirma a tendência por um posicionamento 

cúmplice na relação com alguns públicos, do ponto de vista do suporte de suas 

mensagens, conforme fora identificado anteriormente. A questão que é suscitada agora é 

se os modos de enunciar da marca UNEB, bem como o conteúdo dos textos circulados 

nesses meios, mantém o posicionamento e o ethos outrora identificados. Para responder 

a esta questão, analisaremos, em cada site, os principais enunciados produzidos no ano 

de 2016, selecionados a partir dos objetivos da pesquisa.

O site institucional da UNEB é a mídia 

digital mais antiga da instituição. O portal, 

recentemente, recebeu uma reconfiguração em seu 

leiaute. Apesar de todo o corpus selecionado para 

essa análise datar o ano de 2016, especificamente no 

caso do portal transgrediremos essa norma e vamos 

observar, ainda que brevemente, o novo portal que 

foi ao ar em março de 201712. A estrutura do antigo 

portal não é muito intuitiva, há uma aba superior 

com as guias: Institucional, Departamentos,

Graduação, Pós-Graduação, Extensão, Mais UNEB 

e Links\ na lateral esquerda, outras guias:

Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão,

Administrativo, Assistência Estudantil, Publicações 

Diário Oficial e Internacionalização (Fig. 1) e 

botões com links para outros sites da instituição; à 

direita, um menu interativo com as notícias mais 

recentes e uma lista com as demais notícias logo abaixo (Fig. 2); por último, um rodapé 

com palavras que direcionam para outras abas do site e mais alguns botões redirecionando 

a outros sites da universidade e do Estado (Fig. 3). As cores utilizadas dialogam com as 

cores do brasão da universidade que, por sua vez, dialoga com as cores da bandeira do 

estado da Bahia. As notícias publicadas no portal têm uma linguagem simples, não-

12 OLIVEIRA, Danilo. Novo portal institucional da UNEB será lançado nesta quinta-feira (9). Disponível em: 
http://www.uneb.br/2017/03/08/novo-portal-institucional-da-imeb-sera-lancado-nesta-quinta-feira-9/. Acesso em: 27 
de junho de 2017.

Figura 1: site institucional (original) 1

___ ^
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Figura 2: site institucional (original) 2

Figura 3: site institucional (original) 3
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coloquial, não-técnica, acessível para os demais indivíduos além da comunidade 

acadêmica e configuram-se de maneira tal que reforçam um ethos de instituição de ensino 

superior pública. O leiaute e o conteúdo das publicações sugerem um distanciamento, 

uma não-pessoalidade entre a UNEB e seus coenunciadores.

O novo portal da instituição tem uma estrutura 

mais escaneável, mais fácil de navegar e há uma clara 

hierarquização na distribuição das guias e botões do 

site: links gerais em um lado, botões para outras redes 

no outro, links direcionáveis para os outros campi e 

demais estruturas, cada uma em seu espaço. O 

posicionamento discursivo da marca UNEB nesse 

novo portal é pedagógico e confirma o discurso 

repetido muitas vezes pela instituição ao falar de si: 

transformadora e inclusiva. O novo site é acessível 

tanto para o público interno, quanto para o público 

externo da instituição. O destaque nesse novo formato 

é o espaço reservado para os outros campi e o destaque 

para os sites de redes sociais (Fig. 4). A UNEB já vem 

com uma política de valorização das outras unidades 

no interior do estado em seus produtos de comunicação e com essa novidade no portal a 

ideia de aproximação com essas cidades é reforçada 

O Flickr é uma rede social digital de 

compartilhamento de fotografias popular entre 

fotógrafos profissionais. A UNEB tem cadastro 

no site desde 2015 e compartilha álbuns de 

fotografias referentes aos eventos que ocorrem na
Figura 5: Flickr da UNEB

universidade ou promovidos por ela (Fig. 5). A

maioria deles diz respeito a eventos no campus 1 e a justificativa possível é que a 

Assessoria fica sediada nele, o que é facilitador à cobertura. Apesar de a rede não ser 

muito divulgada, a média de acesso aos álbuns corresponde a cerca de 40% do número 

de engajamento gerado pelas postagens no Facebook, que é a rede da universidade mais 

acessada depois do portal. O título dos álbuns possui a mesma linguagem utilizada no

Figura 4* Novo portal da UNEB
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portal: séria, objetiva e acessível. O ethos e o posicionamento discursivo da UNEB no 

Flickr repetem, também, a lógica do seu portal.

O YouTube é o segundo site de compartilhamento de vídeos mais popular no 

mundo13. A atitude de se inserir nessa plataforma, produzindo conteúdo audiovisual 

regularmente -  no ano de 2016 foram 81 vídeos publicados -, revela uma UNEB 

preocupada em se aproximar dos seus públicos de interesse. O conteúdo produzido para 

o Youtube é o mesmo conteúdo veiculado em um outro site e página no Facebook14 

coordenado pela Assessoria de Comunicação da instituição: a WebTV UNEB15. Nesse 

site, temos acesso à categorização que a própria 

Ascom faz dos vídeos, a saber: Cobertura,

Especiais, Giro Universitário, Laboratório de 

Vídeo -  Comunicação Salvador, Memória,

Mostre Sua Cara, Papo de Mestre,

Promocionais, Vestibular UNEB, Vida de 

Estudante, Virou Destaque, WebTV. UNEB -  

Conceição do Coité, Web TV. UNEB -  Juazeiro; 

que funcionam como programas dessa TV Web 

(Fig. 6). Para além da cobertura de eventos que 

acontecem no campus, os programas 

produzidos têm relevância no contexto dos 

estudantes e funcionários da universidade e geram pautas de discussão muito pertinentes, 

no sentido de que são replicadas em conversas e postagens nas redes sociais destes. 

Assuntos como feminismo, inclusão de minorias étnico-raciais, permanência estudantil, 

violências, família, entre outros tantos, são apresentados em um formato pedagógico, 

politicamente correto, pessoal e próximo. O conteúdo audiovisual produzido pela TV 

Web da universidade sugere uma ampliação da corporalidade atribuída ao ethos que 

identificamos na primeira etapa desta pesquisa, a UNEB agora não é só feminina e negra, 

mas é também LGBT, sertaneja, pai e mãe.

13 Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/os-50-sites-mais-acessados-do-brasil-e-do-mundo/. Acesso em: 
25 de junho de 2017

14 Disponível em: https://www.facebook.com/WebTV.UNEB/. Acesso em: 10 de julho de 2017. O conteúdo 
compartilhado nessa página é referente aos vídeos publicados na conta no Youtube e no site e conteúdo audiovisual e 
cultural produzido no estado (como festivais de cinema, mostras culturais, oficinas, etc.).

15 Disponível em: http://www.webtv.uneb.br/. Acesso em: 25 de junho de 2017.
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Fig. 6: conta no YT e portal da WebTV.UNEB
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O Twitter16 (Fig. 7) e o Facebook17 da -  

UNEB circularam o mesmo conteúdo durante o 

período selecionado (todo o ano de 2016), com 

a diferença do número de caracteres das 

postagens, que no Twitter é reduzida (o limite é 

140). Outra diferença entre o perfil da instituição Figura 7: íwmcr da i jnfh

nos dois sites é o engajamento gerado por eles, uma publicação popular da UNEB na sua 

página no Facebook gera cerca de 500 curtidas, enquanto que no Twitter, 10 curtidas; 

apesar disto, a assessoria da universidade investiu na rede e na interação com os usuários 

respondendo aos comentários de forma aproximada e pessoal.

Numa tentativa de categorizar as postagens feitas no ano de 2016 nesses perfis, 

organizamos as classes: a) publicidades gerais; b) publicidade do vestibular; c) cartões 

comemorativos; d) conteúdo colaborativo; e e) memes. Na categoria a) temos 

informativos, notas, eventos, notícias, etc. produzidas pela e sobre a UNEB e outros 

informativos e propagandas referentes ao Estado e outras instituições ligadas a este. O

conteúdo referente às classes publicidade do vestibular e cartões comemorativos já  foi

apresentado resumidamente na introdução deste artigo e analisado na etapa anterior desta 

pesquisa, cujos resultados foram publicados em dois outros artigos. As categorias d) e e), 

bem como os cartões comemorativos, fazem parte de um projeto de aproximação da 

instituição com seus públicos e serão brevemente analisadas a seguir.

Denominamos conteúdo colaborativo as campanhas de Dia da Mulher, das Mães 

e dos Pais realizadas no período selecionado. Lançada em 2 de março de 2016 no perfil 

da universidade no Facebook, a campanha de Dia da Mulher, que tivera como slogan 

“Todo dia é dia de tornar-se mulher. Seja a mulher que você quiser/ ”, convidava as 

mulheres unebianas a enviarem uma foto e um texto, contendo campus,

cargo/função/curso ocupado na universidade, 

endereço do Facebook e a narrativa de uma história 

de conquista pessoal para o e-mail do Núcleo de 

Relações Públicas (NURP) da assessoria de 

comunicação da UNEB (Fig. 8). As histórias

10 Disponível em: https://twitter.com/OficialUNEB. Acesso em: 25 de junho de 2017.

17 Disponível em: https://www.facebook.com/OficialUNEB/. Acesso em: 25 de junho de 2017.

< >
A r

4  —■ - " ■ • •

■ • 
fi

ryrnnM l í r i

áâ
W

Figura 8: Campanha de Dia da Mulher
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enviadas, uma a uma, foram veiculadas em forma de 

cartão-homenagem nas mídias supracitadas. Com a 

campanha de Dia das Mães (29 de abril) e dos Pais 

(1 de agosto) o processo foi o mesmo, com a 

Figura 9: Campanha de Dia das Maes diferença que naquela o texto deveria responder à

pergunta “O que significa a palavra mãe para você?” 

(Fig. 9) e, nesta, o texto seria a reprodução de uma 

frase “legal” dos pais, enviado pelos filhos (Fig. 10), 

sem a necessidade de envio de fotografias. 

Funcionários e estudantes da instituição 

participaram das campanhas enviando o conteúdo 

solicitado e/ou curtindo (ou reagindo), compartilhando e comentando as postagens. Com 

esse movimento de construção de conteúdo colaborativo, a Ascom consegue avançar no 

sentido de superar o desafio imposto pela capilaridade da instituição, visto que nesta 

categoria de postagem há um grande envolvimento dos membros dos outros campi, o que 

não costuma ser um padrão nas demais.

Finalmente, memes é a última categoria de conteúdo 

replicado no perfil da UNEB no Facebook e Twitter. O 

primeiro meme18 lançado pela universidade foi compartilhado 

em 13 de abril de 2016. No período analisado foram veiculados 

13 memes: 12 com temas relacionados ao vestibular e 1 sobre 

o lançamento de notas no portal do aluno (Fig. 11). O material 

classificado nesta sessão só não foi aglutinado como
Figura 11: Meme divergente

subcategoria de Publicidade do Vestibular, porque em 2016

houve uma postagem com temática divergente e em 2017, até o momento da redação 

deste artigo, foram produzidos memes com outros temas. Outra questão relevante é a 

linguagem utilizada nessas postagens, que se aproxima muito daquela utilizada nas trocas 

comunicacionais, no ciberespaço, entre amigos próximos. Abreviações como “vcs”, “né”, 

“migos”, etc.; neologismos como “unebianos”; gírias locais como “barril”, “massa”, etc.; 

enfim, expressões atípicas de uma instituição de ensino compõem o léxico mobilizado na

18 Raquel Recuero (2009) apresenta o meme, um conceito elaborado por Richard Dawkins (2001) no livro “O Gene 
Egoísta”, de 1976, onde este chamou de memes a cultura como produto da replicação de ideias. “A partir de uma 
abordagem evolucionista, Dawkins compara a evolução cultural com a evolução genética, onde o meme é o “gene” da 
cultura, que se perpetua através de seus replicadores, as pessoas.” (RECUERO, 2009, p. 123)

Quenòo o professor <Xz que colocou 
a s  notas no portal

Figura 10: Campanha de Dia dos Pais

* A Á J >  •  V *V1** M B  siem nei
1 ML 1VI I

r n s n h e é ô  , .....

#  £? ' ™  1

. . .  —  • 
o .
B

rsNUAVClA

s

A

13



'O  Intercom -  Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
409 Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação -  Curitiba - PR -  04 a 09/09/2017

construção dos enunciados da UNEB nesses sites. Nesse contexto a instituição manifesta 

o ethos de um enunciador lúdico, pessoal e informal, ao assumir um posicionamento 

discursivo de cumplicidade com seu coenunciador.

Contrariando a lógica de todos os sites que analisamos anteriormente, o perfil da 

UNEB no Instagram não nos oferece uma regularidade enunciativa. A primeira 

publicação nesse perfil foi feita em abril de 2016 e anunciava o resultado do vestibular 

do mesmo ano. Somam-se um total de 37 postagens, sendo que 34 delas foram feitas no 

ano passado; analisando-as, percebemos que o perfil foi deixado de lado, porque a 

postagem mais recente data março de 2017, o que soma cerca de três meses sem 

publicações. O conteúdo compartilhado fora o mesmo do Twitter e Facebook,

Considerações finais

Finalmente, a partir da análise dos discursos dos enunciados produzidos nos perfis 

dos sites de redes sociais na internet da UNEB durante o ano de 2016, percebemos a 

manifestação de uma marca pessoal, próxima e cúmplice de seus coenunciadores, não 

somente do ponto de vista do mídiiim, mas também da ordem dos enunciados. Ao 

atualizar a linguagem e a estrutura de alguns canais, ao utilizar conteúdo colaborativo e 

memes, ao dar destaque aos seus 24 campi e às minorias políticas, a UNEB avança na 

construção de um ethos de universidade inclusiva, participativa e plural.

A atualização do contrato de leitura das mídias digitais utilizadas pela instituição 

permite que haja o questionamento do status de seriedade projetado ao ethos que ela 

constrói nos cartões comemorativos direcionados, sobretudo, aos funcionários, pois a 

cumplicidade, assumida nos discursos referentes ao corpus desta etapa da pesquisa, 

sugere uma aproximação que não é esperada de instituições públicas de ensino superior. 

Entretanto, a WebTV UNEB, o portal e o Flickr institucional atuam na manutenção desta 

imagem de fiador sério, pedagógico e com autoridade, enquanto que com os perfis no 

Facebook, Twitter e Instagram , é programada uma quebra, estrategicamente, das 

expectativas do tipo de discurso. Estamos diante de uma universidade tradicional e com 

um público muito amplo, portanto, assumir um discurso de cumplicidade é uma estratégia 

para vencer o desafio imposto por sua extensa capilaridade, uma vez que, com um 

discurso aproximado, a UNEB consegue atenuar o sentimento de distanciamento 

provocado pela dispersão geográfica dos seus campi, sugerindo um mundo possível de
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aproximação, participação e inclusão dos estudantes, funcionários e demais públicos que 

se colocam como consumidores da marca UNEB.
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