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Resumo 
 
Este artigo trata-se de um estudo acerca do discurso da comunicação externa da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) enquanto marca. O corpus da pesquisa é 
composto pelos vídeos de publicidade institucional referentes aos anos de 2014 à 2017 
das campanhas de vestibular da UNEB. Tendo por base teórica a análise do discurso e o 
modelo semionarrativo por metodologia, o trabalho busca, além de identificar uma 
congruência entre o posicionamento e o ethos da instituição ao longo dos anos, 
principalmente, desvendar a identidade da marca UNEB através da análise de seu 
discurso, sua narrativa e seus valores que são a universalidade, a inclusão, a diversidade 
e inovação. 
 
Palavras-chave 
 
UNEB ; Produção de Sentido e Discurso ; Marca ; Ethos ; Posicionamento. 
 
Introdução 
 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de iniciação científica sobre o 

discurso da comunicação organizacional, cujo subprojeto visa analisar o discurso 

produzido pela Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado da Bahia sobre a 

marca UNEB na publicidade. 

A primeira parte da pesquisa (2015-2016) foi marcada pela análise da 

comunicação, tanto interna (a partir dos cartões comemorativos) quanto externa (a partir 

dos frontlights de vestibular),  através das pistas enunciativas deixadas no discurso da 

Instituição de Ensino Superior (IES), revelando um ethos de instituição feminina e 

afrodescendente e um posicionamento pedagógico e cúmplice ao lidar com seu público 

alvo (co-enunciadores4). 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Discente do 6º semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas do Campus I da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado da Bahia (FAPESB). E-mail: lukazlukaz2@gmail.com 
3 Orientadora do Trabalho. Profa. Adjunta do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas do 
Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: lidicom@yahoo.com 
4 Entidade discursiva. Se admitimos que o discurso é interativo, que ele mobiliza dois parceiros, torna-se difícil 
nomear ‘destinatário’ o interlocutor, pois, assim, a impressão é a de que a enunciação caminha em sentido único, que 
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A segunda parte da pesquisa (2016-2017) se preocupou em, a partir dos 

conceitos de Análise de Discurso e de marca, por Semprini (2010), analisar algumas das 

manifestações da marca UNEB, como as matérias jornalísticas sobre a instituição, os 

sites da universidade e os vídeos de publicidade institucional referentes ao 

vestibular  dos anos de 2014 a 2017 – objeto do presente artigo. É necessário, porém, 

fazer o adendo de que no ano de 2015 não houve vídeo institucional, porque não houve 

verba suficiente para sua produção; sendo realizado somente um spot de rádio, além dos 

materiais impressos ou de imagem parada, mas que, em comparação ao restante do 

corpus, não cabe aqui ser analisado.  

 Compreendendo que a UNEB carrega consigo um discurso pautado em 

determinadas condições de produção, como as causas a qual abraça, a instituição  se 

expressa enquanto marca buscando construir uma relação com seus co-enunciadores e, 

desta maneira, cabe problematizar alguns pontos: Quais são os valores sociais que a 

UNEB reflete e propõe para o público? Será que ela espelha “narcisicamente” os 

valores do público (hipoteticamente em um discurso vazio)? Qual a posição de 

enunciação5 da marca UNEB nas suas manifestações publicitárias? Como a IES vem 

atualizando seu Ethos? Será que mantém a coerência (sem mudar de imagem a cada 

campanha) ou passa por mudanças significativas? Qual seria portanto a identidade 

manifesta que é repassada nos valores, narrativas e discursos do corpus utilizados em 

análise?  

 A fim de esclarecer essa problemática, refletiremos os conceitos de Ethos, 

Posicionamento, Imagem Conceito, Identidade Manifesta, Projeto de Marca, 

Manifestação de Marca, Valores, Narrativas e, Discursos. (MAINGUENEAU, 

2005;  VERÓN, 2004; BALDISSERA, 2004; SEMPRINI, 2010), articulados a 

conceitos básicos de Análise de Discurso (AD), que são preliminares nessa pesquisa 

como: Enunciação, Enunciado, Enunciador, Co-enunciador, Discurso. (VERÓN, 2004. 

MAINGUENEAU, 2005. ORLANDI, 2010).  

                                                                                                                                          
ela é apenas a expressão do pensamento de um locutor que se dirige a um destinatário passivo. Por isso, 
acompanhando a linguista Antonie Culioli, não falaremos de “destinatário”, mas de co-enunciador.” 
(MAINGUENEAU, 2005, p.54). 
 
 
5 “a enunciação diz respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas modalidades, os modos de dizer.” (VERÓN, 2004, 
p. 216) 
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Fundamentação teórica 

 

Para iniciar tal artigo, é importante a compreensão dos conceitos utilizados, 

norteadores para a análise do discurso da marca em questão.  

O primeiro conceito é o de Ethos. O Ethos surge dentro da visão aristotélica e são 

características do “orador” (no caso da AD, enunciador6) que possam vir a influenciar o 

processo de persuasão do discurso, como a autoridade, honestidade e/ou credibilidade. 

O poder de persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se 
identificar com a movimentação de um corpo investido de valores socialmente 
especificados. 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. (MAINGUENEAU, 2005, 
p.99). 

Assim, o ethos seria uma espécie de projeção do enunciador que foi idealizado por 

ele de modo a persuadir seu co-enunciador. Vinculado ao conceito de ethos, encontra-se 

a ideia de “imagem-conceito”, articulada por Baldissera (2004, p. 278), como um 

“construto simbólico, complexo e sintetizante, de caráter judicativo/caracterizante e 

provisório, realizada pela alteridade (recepção) mediante permanentes tensões 

dialógicas, dialéticas e recursivas...”. É um recorte da identidade organizacional, 

vinculado ao que há de mais relevante para o co-enunciador, a partir do qual o 

enunciador faz auto-edições, projeções de si o tempo inteiro, a fim de mobilizar seu co-

enunciador a sentir-se contemplado e cativado, por uma espécie de “narcisismo dos 

públicos para gerar identificação” (BALDISSERA, 2011, p.7). Afinal,  o co-enunciador 

só cria vínculo com aquilo ao qual ele tem afinidade, portanto, se é uma projeção que o 

contempla, o vínculo é iminente, sendo assim, há uma idealização de si na construção 

da imagem do enunciador (marca/organização). O conceito de contrato de leitura 

também vai ajudar a entender a percepção sobre o co-enunciador pelo enunciador, a 

partir do que foi dito, no leque dos modos de dizer; afinal,  

O que o enunciador diz, as coisas que supostamente ele fala, constituem uma 
dimensão importante do contrato de leitura. É claro, porém, que, quando se 
presta atenção ao dispositivo de enunciação, não se visa mais o enunciado da 
mesma maneira [...] o sucesso (ou fracasso) não passa pelo o que é dito (o 
conteúdo), mas pelas modalidades de dizer o conteúdo. (VERÓN, 2014, p.218-
219)  

                                                
6 Entidade discursiva de quem é o responsável pelo enunciado; quem enuncia. 
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O contrato de leitura, que estabelece a especificidade e as normas implícitas da 

relação entre enunciador e co-enunciador, ajudará a responder às perguntas relacionadas 

ao como e o porquê das escolhas enunciativas7. Porém, existe outro conceito também 

necessário para a compreensão da persona do enunciador, o de posições de enunciação. 

Estas podem ser pedagógicas, distanciadas ou cúmplices, dependendo da maneira como 

o enunciador se porta para com seu co-enunciador. 

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 enunciador e 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 maneira de mostrar tanto quanto o que é 
mostrado. É a razão pela qual essa enunciação “distanciada” volta a propor ao 
destinatário um jogo em que o enunciador e o destinatário se reencontram na 
cumplicidade criada pela partilha de certos valores culturais. (VERÓN, 2004, p. 
230-231) 

Tais conceitos relacionados à análise de discurso são fundamentais para entender 

como se porta discursivamente a instituição analisada (Universidade do Estado da Bahia 

- UNEB) e como se constroem a imagem-conceito, a identidade e os valores da marca. 

A marca “é uma instância eminentemente semiótica” (SEMPRINI, 2010, p. 144), 

portanto, o seu aparecimento no mercado vem com uma processo contínuo de 

enunciação. 

Assim, em toda marca contextualizada como processo de enunciação, pode-se 
distinguir dois níveis, o da instância enunciativa que se coloca na origem, no 
topo do ato enunciativo, que controla as regras e as condições, e aquele dos 
enunciados concretos gerados por essa instância, que se encontram na base do 
ato enunciativo e que representam, de qualquer forma, os vestígios e as << 
provas >> observáveis. (SEMPRINI, 2010, p. 145)  

 
Portanto, na marca encontram-se duas instâncias: a instância enunciativa e o 

enunciado. Tais instâncias respectivamente serão denominadas para Semprini (2010) 

como projeto de marca e manifestação de marca. 

 O projeto de marca seria, portanto, “o lugar onde se elabora a vontade da marca, 

sua visão, suas intenções, seu programa” (SEMPRINI, 2010, p. 145) e é dividido em 5 

etapas: a enunciação da marca, ou seja, a sua verdadeira razão de ser; a promessa, a 

partir da enunciação fundamental, vai criar um valor geral para a marca, vai oferecer 

                                                
7 “enunciado é a ordem do que é dito (aproximadamente poder-se-ia dizer que o enunciado é da ordem do 
‘conteúdo’)”. (VERÓN, 2004, p. 216). 
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algo, será uma espécie de molde; a especificação da promessa, que vai delimitar o 

oferecimento da marca, tornando-a original e singular, enraizada e inspirada na cultura 

da marca; a inscrição da promessa em outros territórios e os valores, características e 

nuances que permitem à marca sua abordagem de lhe dar atitudes próprias. Quanto às 

manifestações da marca, estão na ordem do dito, “estas compreendem todas as 

modalidades, materiais e imateriais, por meio das quais uma marca se torna perceptível 

aos destinatários e ao contexto” (SEMPRINI, 2010, p. 151). É interessante considerar 

que, como o pesquisador, o co-enunciador (público) vai compreender a marca a partir 

de suas manifestações, sua esfera perceptível, e, a partir dela, vai traçar um caminho 

inverso ao do projeto da marca, para compreender os signos indiciais e simbólicos 

deixados pela  marca.  

Enquanto o projeto de marca pertence à esfera do abstrato, do inteligível e visa 
encarnar-se nas manifestações concretas, o receptor só pode partir do sensível, 
das manifestações, para remontar ao projeto. (SEMPRINI, 2010, p.153) 

Cada manifestação é, em si, um enunciado, “uma estrutura semiótica completa, 

um microdiscurso no qual pode-se aplicar o modelo de análise semionarrativo” 

(SEMPRINI, 2010, p. 153). Tal modelo de análise semionarrativo perpassa por três 

níveis, que conceberão a produção de sentido como um “processo de desenvolvimento e 

de complexidade progressivos” (SEMPRINI, 2010, p. 153). A produção de sentido 

percorre da construção dos valores de base de um texto ou de um enunciado, até a 

manifestação material/visível do discurso, passando por sua narrativa. 

A primeira etapa, portanto, corresponde aos valores da marca e é a etapa 

fundamental, pois é composta por valores prototípicos da sociedade, como a morte, a 

vida, o justo, o injusto, o amor, entre outros. É nesse nível que se encontram  os valores 

fundadores da própria identidade da marca, “os que atribuem a uma marca um sentido, 

um projeto e uma duração” (SEMPRINI, 2010, p. 154). O segundo nível deste modelo é 

o das narrativas, onde os valores de base se encontram como relatos. Nesse nível, a 

marca consegue por seus valores em cena, “atribuindo-lhes suas estruturas narrativas e 

precisando o tipo de papel que ela se atribui (encorajamento, sustentação, recompensa, 

etc.)”  (SEMPRINI, 2010, p. 154). O terceiro e último nível é o  dos discursos, também 

chamado das manifestações, no qual os valores já atribuídos, juntamente com as 

narrativas expressas, são enriquecidos pelas figuras do mundo como “objetos, forma, 

cores, personagens, estilos, slogans, logos, etc.” (SEMPRINI, 2010, p. 154). É, talvez, o 
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nível mais sensível aos co-enunciadores no seu ambiente sociocultural por ser o nível 

mais notório, físico.  

Com base nestes conceitos advindos da análise de discurso e do modelo 

semionarrativo de análise da marca pós-moderna, adentraremos para a análise do corpus 

estabelecido: os vídeos promocionais de divulgação do vestibular da UNEB dos anos de 

2014 à 2017.  

 
Análise diacrônica 
 

O vídeo de promoção institucional do vestibular UNEB 2014 é um vídeo mais 

informativo do que criativo ou profissional e pouco instigante para o vestibulando, 

sendo uma manifestação que se encontra no formato de jogral/reportagem, com poucos 

recursos gráficos e tem duração de 4’37’’. Filmado na área externa da universidade, 

conta com dois apresentadores em diálogo direto com a câmera, expressas pela maneira 

de os locutores se comportarem diante da câmera. O primeiro locutor é um homem 

negro, graduando em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas do 

campus I (Salvador) – conforme lemos na legenda do vídeo – e a segunda locutora é 

uma mulher branca graduada em Comunicação Social com habilitação em Relações 

Públicas também do campus I. Intercalando com os dois locutores principais, existem 

quatro figurantes que fazem uma espécie de jogral mudo (Figura 1)8, segurando placas 

com as sílabas do sintagma “Transformação”. Todo o discurso é pautado na ideia de 

transformação – mote da campanha 

de 2012. Neste vídeo não existe 

uma organização didática das 

informações relevantes para o 

estudante, tudo o que o 

vestibulando pode vir a ter direito 

ao entrar na universidade (como os 

laboratórios, a opção de 24 campi etc.) é descrito extensivamente no vídeo sob forma de 

narração verbal, enquanto ao fundo vemos imagens dos diversos campi.  

A narrativa expressa neste vídeo é que a universidade (“pública, gratuita e de 

qualidade”, como é destacado no discurso) está visivelmente capacitada para atender ao 

                                                
8 Video institucional de 2014 em: https://www.youtube.com/watch?v=C1sELLdpJdE  

(Figura 1) 
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estudante, ela promove oportunidades e mudanças na vida dele, possibilitando sua 

transformação – o que é ratificado no dito pela locutora:  

Transformação: ação de transformar. Transformar-se. O mundo, como nós 
sabemos, está em constante movimento, tudo muda o tempo todo, e essas 
mudanças podem acontecer das mais variadas formas. Na minha vida , por 
exemplo, muita coisa mudou desde que entrei na universidade há 10 anos. E não 
se tratam apenas de mudanças óbvias, como título de estudante universitária, 
estágios e vida corrida, mas também o modo como vejo o mundo, o meu papel 
nele e a responsabilidade de escolher quem eu sou o tempo inteiro.  

A narrativa de transformação também é sugerida nas borboletas (por seu 

conhecido processo de metamorfose/transformação) que aparecem no início do vídeo (e 

nas peças de imagens paradas, como o frontlight - figura 2) e aparece no slogan “A 

UNEB transforma. Você 

também.” – Um discurso que nos 

leva a questionar quem é o 

principal transformador: A UNEB 

ou o estudante? Buscando 

responder a tal questão, ao 

observar particularmente a 

imagem do frontlight – que, aliás, aparece no final do vídeo – concluímos que: 

“A UNEB transforma. Você também.”. Há certa polissemia aqui: a 
UNEB transforma o mundo e você aqui também o transformará; e a 
UNEB transforma você, ou seja, ela, além de transformar o mundo, 
transforma o coenunciador do discurso. No primeiro sentido, percebe-
se a construção de um ideal de aproximação entre a universidade e o 
estudante; materializa-se um posicionamento enunciativo de 
solidariedade, cumplicidade. No segundo caso, acontece o oposto, há 
uma universidade postando-se como fonte das transformações sociais, 
com um ethos de superioridade e distanciamento, posicionando-se 
agora como um enunciador pedagógico, que assume possuir um saber 
transformador e que apresenta didaticamente informações esperadas 
por seu coenunciador sobre o vestibular daquele ano. (SANTOS, 
LUCAS, PINHEIRO, 2016, p. 1443)  

O posicionamento do enunciador, portanto, diante deste vídeo, busca ser 

predominantemente pedagógico, pois a forma com que os locutores gesticulam e 

enunciam as informações demonstram um tom professoral, no qual quem fala possui as 

informações que quem ouve precisa ter, apesar de as informações serem generalizadas e 

esplanadas sem um recorte necessário para focar as informações. Além disso, durante o 

tempo todo, se descrevem e enumeram as informações que se referem aos estudantes 

(Figura 2) 
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que pretendem ingressar na universidade, produzindo um efeito de sentido de que este 

mundo se encontra em constante movimento e este mundo é a UNEB. Em determinados 

fragmentos do vídeo, contudo, as informações são apresentadas de forma objetiva e, em 

outros, o posicionamento parece cúmplice, pois interpela o co-enunciador usando a 

primeira e segunda pessoas do singular e uma linguagem jovem: “Hoje eu tenho um 

recado muito importante pra passar pra vocês sobre o vestibular da UNEB 2014. E aí, 

vamos nessa?”.  

O enunciado verbal do locutor toca nas cotas para negros e indígenas, mas 

citando-as apenas, sem enfatizar essas questões ou levantar tais bandeiras. O jovem 

negro protagoniza a narrativa e sua voz é a principal do vídeo, mas a maioria dos 

figurantes é formada por estudantes pardos. Desta forma, ainda que não descartemos o 

ethos de afrodescendente, que fora identificado em outras análises9, o maior destaque 

nesta campanha é para a imagem de uma IES pública, gratuita e de qualidade.  

É notório, portanto, que os valores da sociedade expressos nesse vídeo, como 

valores da marca, estão vinculados a transformação, experiências, multidisciplinaridade 

e capilaridade.       

O vídeo de promoção institucional do vestibular UNEB 2016 – lembrando que 

não foi produzido vídeo para o ano de 2015 – é feito no formato de “DailyVlog” e tem 

duração de 2’ 31’’. Como o outro, foi filmado nos espaços da própria instituição. Da 

fachada principal do campus I até a biblioteca central, do espaço de estudos até o 

laboratório de TV do campus XIV, e da sala de aula do Departamento de Ciências 

Humanas do campus I até a cantina referente ao departamento, três personagens 

(estudantes) afrodescendentes caminham enquanto filmam e falam um pouco de sua 

vida/rotina na IES, intercalando com informações úteis ao vestibulando para a sua 

escolha pela UNEB.  Dois desses personagens são do campus I (Salvador), uma faz 

nutrição e a outra faz comunicação social com habilitação em Relações Públicas; e o 

terceiro, do campus XIV (Conceição do Coité), faz comunicação social com habilitação 

em Rádio e TV. Essa diferenciação de campus enfatiza o discurso de universidade 

multicampi, que aparece no enunciado “29 departamentos distribuídos em 24 campi”, 

da primeira personagem, que se traduz em uma narrativa de que a Universidade preza 

                                                
9 “Outra estratégia discursiva percebida por esta análise é que a universidade projeta uma imagem de si, atribuindo 
uma corporalidade ao ethos que já vem manifestando em seus enunciados, como uma universidade negra e feminina, 
o lugar para que indivíduos que também assim se identifiquem tenham voz, espaço e possam se expandir”. 
(SANTOS, BRITO, LUCAS, PINHEIRO, 2016, p. 15) 
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por sua capilaridade e diversidade. São três estudantes negros, sendo duas mulheres, o 

que possibilita a construção de um ethos de  universidade negra e feminina. 
  
 

 Outra pontuação é quanto ao formato do vídeo:  produzido no ano de 2015, em 

que se disseminou os novos artistas – “Youtubers”, “Snapchaters” e “Instagramers” – 

para o público-alvo da IES que, em suma, é jovem (vestibulando), o formato que inicia 

com uma chamada de WhatsApp e depois se insere sob forma de DailyVlog (figura 3 e 

410). Onde se indicia que os 3 

personagens estão enviando 

mensagens diretamente para o 

vestibulando. Estes dois formatos 

buscam gerar um efeito de sentido 

de que a universidade também é 

jovem e antenada no mundo digital 

que se expande no nosso meio. O 

DailyVlog e essa abertura do 

WhatsApp são dois discursos que 

demonstram um posicionamento de 

cumplicidade com o co-enunciador, 

visto que mantém um contrato de 

enunciação horizontal entre as duas 

entidades discursivas, entrando em contato direto com o próprio enunciador, além da 

interpelação verbal e também pelo olhar, como se o enunciador enviasse uma 

mensagem diretamente para o co-enunciador (futuro alunado).    

Todos os 3 personagens têm certa dinâmica de fala, com boa ênfase e com 

sintagmas que concretizam a formatação presentista do DailyVlog, como “estou 

chegando na UNEB para mais um dia de atividades, são 8 da manhã e já estou atrasada, 

ainda tenho que passar na biblioteca para entregar este livro de fisiologia”;  “terminando 

de estudar aqui para a prova de logo mais, preciso tirar 10, mas antes vou alí no 

laboratório de TV fazer edição de um vídeo”; ou “estou acabando de sair da minha aula 

                                                
10 Vídeo institucional de 2016 em: https://www.youtube.com/watch?v=frKUP_cSrtw 
 

(Figura 3) 

(Figura 4) 
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de Técnicas de Relações Públicas e agora estou me encaminhando para a aula de 

programação visual, mas estou morta de fome, será que dá tempo de comer um 

lanche?”. Tais discursos trazem uma narrativa de vida corrida, mas demonstram 

também uma tomada de responsabilidade pelo alunado, atribuindo tal qualidade ao jeito 

UNEB de ser, uma vez que seu slogan é “Seu jeito, nossa cara”. Um estudante dessa 

instituição precisa estar em dinâmica, em construção, antenado, buscando viver o 

mundo da IES, ao qual adere e do qual sente orgulho – são esses os efeitos de sentido 

dos sintagmas elaborados pelos personagens do vídeo: ”a UNEB é show”, “sinto 

orgulho de fazer parte dela”, “a UNEB é um mundo”, “minha rotina é meio maluca, 

aula, trabalho, estudo, entrega, apresentações, mas enfim, sempre foi meu sonho fazer 

UNEB”. Portanto, encontram-se nesse vídeo valores como orgulho, prazer, sonho, 

equilíbrio, responsabilidade, dinâmica, juventude e conexão com o mundo.  

O vídeo de promoção institucional do vestibular UNEB 2017, a terceira e última 

manifestação da marca analisada, é feito  no formato de “Mannequim Challenge” 

(formato viralizado no ano de 2016) e tem duração de 1’. Produzido nas escadarias do 

Departamento de Ciências Humanas do Campus I da universidade, o vídeo trabalha 

com  personagens que aparecem em  frames (fotogramas ou poses, como se fossem 

estátuas, representadas na figura 511), sendo que uma personagem principal  aparece em 

todos os frames do vídeo. O 

discurso da personagem principal 

produz a narrativa de uma 

estudante que quer entrar na 

universidade a medida que as 

poses são produzidas e as 

informações acerca do vestibular 

são postas ao lado desta pose. Não 

existe um diálogo explícito neste formato, existe uma música eletrônica ao fundo que dá 

a sensação de desafios prontos para serem alcançados. É basicamente uma tomada com 

os personagens em poses que trazem a ideia de movimento. Em cada tomada, há 

uma  ancoragem por um texto suspenso no ar, com uma fonte que dá a ideia de 

                                                
11 Video institucional de 2017 em: https://www.youtube.com/watch?v=UztUT3buaco 
 
 

(Figura 5) 
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tridimensionalidade, pondo as informações acerca do vestibular referentes à 

universidade em relevância, num esquema de plano sequência.  

A  personagem principal, mais uma vez é mulher e negra, o que reforça o ethos 

encontrado anteriormente, da universidade afrodescendente e feminina, e traz à tona a 

narrativa de uma IES que dá voz às minorias, uma vez que, também, 70% do elenco 

deste vídeo é negro ou tem traços afrodescendentes. A narrativa de capilaridade da 

maior universidade da Bahia (ainda em crescimento), no entanto, não se perde e aqui 

aparece, por exemplo, em uma das informações destacadas no discurso : a abertura de 

dois novos cursos em dois campi da Bahia, Medicina Veterinária em Barreiras e 

Administração em Juazeiro. A posição de enunciação é, majoritariamente, de 

cumplicidade, primeiramente pelo formato (Mannequim Challenge) que se enquadra no 

mundo digital e que é muito utilizado pelos jovens - uma universidade pública que adere 

a linguagem do seu co-enunciador vestibulando indica a busca por uma aproximação 

com este – e também pela dinâmica proposta nesse formato, com um vídeo curto, com 

informações hierarquizadas sobre a IES e o vestibular, ponderando o que de fato é mais 

importante para o estudante (co-enunciador) saber naquele momento, sem causar um 

excesso desnecessário (e disfuncional) de informações como em 2014. Apesar da 

cumplicidade, não deixa de ter também um viés pedagógico ao ponderar as informações 

que a instituição julga serem mais necessárias para o futuro alunado. Por fim, os valores 

passados são, sobretudo, de inclusão, diversidade, diálogo, tecnologia, jovialidade e 

alegria.  

 
Considerações finais 

 
Analisando o discurso da comunicação organizacional da maior universidade do 

Estado da Bahia, particularmente, em vídeos institucionais voltados para jovens 

estudantes, a fim de seduzi-los e informá-los sobre o seu vestibular, observamos que a 

UNEB muda alguns modos de enunciar ao longo do tempo, mas mantém certa coerência 

na construção do seu ethos, da sua posição de enunciação e do seu contrato de 

comunicação junto aos públicos.  

Diante da pesquisa inicialmente feita, de modo mais amplo, buscando resgatar 

os vídeos mais antigos disponíveis no youtube, concluímos que o ano de 2014 pode ser 

tomado como referência do início de uma preocupação com o seu público alvo, na 

construção de um vídeo mais bem elaborado, apesar de não muito direcionado para um 
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perfil específico de vestibulando. Por isso, o uso das informações gerais sobre o 

vestibular, de detalhes sobre a universidade e o tempo longo de duração do vídeo. É 

como se o enunciador quisesse estabelecer com mais precisão um contrato de 

comunicação com seu co-enunciador naquele espaço, que há poucos anos havia 

começado a ser testado, e, para isso, falasse sobre tudo e para todos. Ao precisar 

explicar exaustivamente o que é a UNEB, o enunciador parece pressupor um 

desconhecimento por parte do seu co-enunciador – o que vem diminuindo cada vez 

mais nos vídeos posteriores. Após esse vídeo, é perceptível uma preocupação agora em 

entender para quem realmente a IES se endereça, e isso possibilita um ethos e um 

posicionamento mais precisos. Assim, nos anos seguintes, ela vai se compreender 

setorizada, diferenciada dos seus concorrentes, pois 

As marcas sempre praticaram a segmentação, isto é, o fato de identificar uma 
parcela de consumidores para lhes dirigir uma proposta muito precisa, baseada 
em sua necessidades e seu estilo de vida. (SEMPRINI, 2010, p. 279-280) 

Mais seguro do perfil do seu público e do conhecimento que já possui sobre a 

universidade, o enunciador reduz a duração dos vídeos seguintes, tornando-os diretos, 

específicos e atraentes.  Por estarem em consonância com a maneira de comunicar do 

seu público, pelo uso de formatos que foram o “boom” da sua época, os vídeos trazem 

mensagens mais claras, objetivas e que não dificultam sua extração informacional; logo, 

são de mais rápida absorção, em relação ao primeiro aqui analisado.  

A imagem conceito, ou ethos, será a imagem já instituída sobre a universidade e 

reforçada nas manifestações da marca. Nos vídeos institucionais da UNEB, a 

corporalidade mais  evidenciada é a de mulher e negra, concretizada a partir do discurso 

posto, na escolha de seus personagens principais. O posicionamento do enunciador, a 

cada vídeo, parece  mais cúmplice com o co-enunciador; a UNEB está cada vez mais 

próxima, buscando a dinâmica e a linguagem do seu público prioritário.  

Acreditamos que essa identidade manifesta não demonstra um discurso vazio, 

uma vez que se consegue depreender os valores principais da IES em sua narrativa e, 

efetivamente, o perfil do universitário mudou após as cotas, mudando também o perfil 

da universidade que, antes, pautava seu discurso apenas no fato de ser pública e 

multicampi. Mas, logicamente, a marca é um tanto narcisista, espelhando o que o 

público espera encontrar, tomando pra ela as demandas do público, na construção de um 

mundo possível que não espelha cem por cento a realidade dos estudantes nos diversos 

campi. 
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Os lemas utilizados pela universidade como “pública, gratuita e de qualidade” e 

o atual “Popular, inclusiva e participativa” trazem também rastros muito pertinentes 

para se encontrar os valores do projeto de marca. Com estas informações e com a 

análise diacrônica dos vídeos, os valores da marca UNEB expressos por essas 

manifestações são: universalidade, por se tratar de uma universidade, ainda mais por 

estar em 24 cidades da Bahia, tornando-se portanto a maior, além de se mostrar 

universal para seus estudantes compreendo a agregando as particularidades de cada um 

dentro de sau realidade; inclusão e diversidade, por abraçar diferentes pessoas,  entender 

o aluno como é e dar voz àqueles que são julgados pelas sociedades como minoritários, 

que foram oprimidos em algum momento, dentro do espaço macro de sociedade; 

inovação, por se utilizar de artifícios das últimas gerações, que nasceram inseridos no 

meio tecnológico ou aprenderam a utilizar a tecnologia de forma mais rápida, sendo 

chamados de geração X, Y, Z. Estes valores dão uma identidade manifesta à UNEB 

(universal, inclusiva, diversa e inovadora) e  são  representados por seu lema atual. 

Por fim, é pertinente destacar que o analista de discurso não é detentor da 

verdade. A partir dos contextos e do corpus analisado, traça-se especulações que, neste 

caso, remetem aos valores e à identidade manifesta da marca (UNEB), mas este trabalho 

é apenas um recorte semiótico, que abre espaço para que outros possam continuar.  
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