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EDITORIAL

Nesta edição da Revista Quipus, periódico das Escolas de Comunicação e Artes e Es-
cola de Educação da Universidade Potiguar, renovamos o olhar para os novos tipos de 
interações entre as comunidades locais e globais, bem como para os seus atores deste 
mundo midiatizado. Nesse sentido, cabe aqui apresentar a investigação realizada a 
respeito das mídias sociais como estratégias de comunicação e marketing na contem-
poraneidade, como bem propõem os autores Manoel Rocha Neto, Laís Karla da Silva 
Barreto, Lieda Amaral de Souza, no artigo As mídias sociais digitais como ferramen-
tas de comunicação e marketing na contemporaneidade.

Ao apresentar um novo olhar sobre a comunicação do setor público, o autor Vinicius 
D Luca Rosado analisa a página do Facebook da Prefeitura Municipal de Curitiba, no 
texto Prefeitura municipal de Curitiba: o uso do facebook na comunicação, bus-
cando, desse modo, traçar pontos que determinem a motivação por trás do sucesso 
alcançado com o público usuário da rede social.

Ainda, rompendo fronteiras, os autores Fernanda Vasques Ferreira e Carlos Augusto 
Bernardes Ribeiro, no artigo Correio braziliense e whatsapp: novas rotinas produ-
tivas e o público como protagonista no processo de construção da notícia, pro-
curam compreender, a partir da implantação do aplicativo WhatsApp para uso do 
público leitor, as alterações que ocorrem nas rotinas produtivas do Jornal Correio Bra-
ziliense, do Distrito Federal, além de verifi car quais as consequências dessa mudança 
para o processo de construção da notícia.

Já para construir novos olhares e novos conhecimentos sobre a educação, os autores 
Ildisnei Medeiros da Silva, José Sávio Oliveira de Araújo e Suame Christine Fonseca 
de Medeiros apresentam Dionísio e Paulo Freire, uma relação possível: refl exões 
sobre um ensino de teatro baseado no diálogo, que traz uma refl exão sobre o papel 
do Ensino de Teatro baseada em investigações realizadas no CENOTEC – Laborató-
rio de Estudos Cenográfi cos e Tecnologias da Cena (DEART/UFRN) e no Grupo de 
Estudos e Pesquisas de Práticas Educativas em Movimento (GEPEM), tomando como 
referência as refl exões pedagógicas do educador Paulo Freire.
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No que se refere aos modelos de análise de imagem das marcas, destacamos a pesquisa 
realizada pelas autoras Isadora Araújo Santos e Lilian Muneiro, que buscaram com-
preender o conjunto de associações tangíveis e intangíveis que compõem a imagem da 
marca Supermercado Nordestão apresentado no artigo O Valor Patrimonial do Super-
mercado Nordestão: um Estado com base no Modelo de Brand Equity desenvol-
vido por David Aaker.

Fechando esta edição, o artigo A análise da imagem do destino turístico Natal/
RN na percepção da SETURDE no biênio 2013-2014, dos autores Marcos Jose 
de Souza Cipriano, Josenildo Soares Bezerra e Sidcley D’sordi Alves Alegrini da Silva, 
retoma aspectos do artigo anterior, no que tange ao estudo da imagem da marca, que, 
no caso, refere-se à imagem do destino turístico da cidade do Natal/RN, sob a égide 
da SETURDE no biênio 2013-2014.

Acreditamos no sucesso do trabalho em equipe e, assim, agradecemos à equipe da 
Editora UnP, aos membros do conselho, aos avaliadores e aos autores pela colaboração, 
confi ança e dedicação.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Profa. Profª Msc. Ana Tázia Patricio de Melo Cardoso

Prof. Dr. Ricardo Yamashita Santos

Editores da Quipus
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AS MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS 
COMO FERRAMENTAS DE 

COMUNICAÇÃO E MARKETING 
NA CONTEMPORANEIDADE

Manoel Rocha Neto • Doutor e Mestre em Educação. Professor 
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RESUMO: O presente artigo teve como objetivo investigar a contribuição das mídias sociais 
como estratégias de comunicação e marketing na contemporaneidade. Para a realização desta 
pesquisa desenvolveu-se uma revisão da literatura sobre a temática, como, também, pesquisa 
em sites e casos sobre a importância da aplicação das mídias sociais em empresas, na publici-
dade e propaganda de conglomerados comerciais. As mídias sociais como Facebook e Twitter 
reúnem milhões de membros e uma quantidade cada vez maior de funções que permitem às 
pessoas interagirem de várias maneiras. As mídias sociais oferecem uma série de recursos que 
podem ser usados para  comercializar produtos e serviços, ou servir como um negócio, contri-
buindo para as estrátegias comunicacionais de empresas.

PALAVRAS-CHAVE: Mídias sociais. Marketing. Negócios. Comunicação.

THE SOCIAL MEDIA TOOLS AS 
DIGITAL COMMUNICATION AND 
MARKETING IN CONTEMPORARY

ABSTRACT: Th is article aims to investigate the role of social media as communication stra-
tegies and marketing nowadays. For this research we developed a literature review on a theme, 
as well as research sites and cases on the importance of the application of social media in busi-
ness, advertising and commercial advertising conglomerates. Social media like Facebook and 
Twitter. Th ese social networks bring together millions of members and a growing number 
of functions that allow people to interact in various ways. Social media off er a number of re-
sources that can be used to market products and services, or serve as a business, contributing 
to the communication strategies of companies.

KEYWORDS: Social Media. Marketing. Business. Communication.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo teve por objetivo investigar as mídias sociais digitais como ferramen-
tas de comunicação e marketing na atual sociedade de consumo e na Pós-modernida-
de. A pesquisa foi de caráter descritivo e exploratório, enfatizando o uso do Facebook 
e do Twitter como plataformas de divulgação e marketing na comunicação.

As novas tecnologias vêm transformando as práticas comunicacionais na contempo-
raneidade. É cada vez mais comum encontrar as pessoas acessando essas novas tecno-
logias e as mídias sociais. Nesse contexto, buscou-se investigar a utilização das mídias 
sociais como ferramentas de estratégias comunicacionais e marketing nas empresas.

Inicialmente, todo mundo chamava de novas mídias o que hoje conhecemos como 
mídias sociais. Elas vieram para fi car. De acordo com Telles (2010), em 2005, as mí-
dias sociais eram enquadradas na categoria das novas mídias e as redes sociais eram 
chamadas de sites de relacionamento.

Várias pessoas confundem os termos redes sociais e mídias siciais, muitas vezes usan-
do-os de forma insdistinta. Eles não signifi cam a mesma coisa. O primeiro é uma ca-
tegoria do último. Sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes cujo foco é 
reunir pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfi l 
com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com 
outros membros, criando listas de amigos e comunidades (TELLES, 2010, p. 18).

Desse modo, redes sociais são diferentes de mídias sociais, pois as redes são espaços de 
comunicação e interação entre os seus membros ou amigos escolhidos pelo usuário. 
Mídias sociais quer dizer “permitir conversações”. Elas são sites na internet constru-
ídos para permitir interação social e o compartilhamento de informações em vários 
formatos: fotos, mensagens, ícones entre outros.

Os estudos das redes sociais não são recentes. O estudo da sociedade, a partir do 
conceito de rede, representa um dos focos de mudança que a ciência investigou no 
percuso do século XX. Durante os séculos anteriores, muitos cientistas já haviam se 
preocupado em divulgar os fenômenos, estudando cada uma das suas partes minucio-
samente, na busca de entender o todo.

A partir do século XX, começaram a despontar estudos diferentes que trouxeram o 
foco para o fenômeno como constituído das interações entre as partes, ou seja, o estu-
do dos casos particulares e não mais do todo.

Olhar para um ponto e não para o todo, entendido como sistema, como diz Recuero 
(2009), era a prática comum naquele período:

Estudar uma fl or em um laboratório, por exemplo, permite que comprendamos 
várias coisas a seu respeito, mas não nos diz nada a respeito de como a fl or interage 
com o ambiente e como o ambiente interage com ela. Daí a crítica à Teoria Geral 
do Sistema (RECUERO, 2009, p.17-18).
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Essa visão das coisas mudou completamente no decorrer do tempo. Os estudos cientí-
fi cos foram evoluindo e outras perspectivas e visões de mundo foram ganhando espaço 
por meio de outros fenômenos sociais e tecnológicos. Tudo muda. A sociedade muda, 
a tecnologia avança e mudam os nossos hábitos e essas mudanças infl uenciam a nossa 
cultura, os nossos costumes. O advento da internet foi um fator crucial para essas 
mudanças e transformações. A rede de computadores permitiu a interação, expressão 
e socialização por meio de ferramentas de comunicação mediadas por aparelhos como 
o microcomputador:

Essas ferramentas proporcionam, assim, que atores pudessem construir-se, iteragir 
e comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores, rastros que 
permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas 
redes sociais através desses rastros (RECUERO, 2009, p. 24).

Os rastros sociais assinalados no fragmento acima são interações entre atores, ou seja, 
entre as pessoas na internet. Essa interação possibilitada pela net permitiu o surgimen-
to de estudos sobre a relação dialógica entre eles e sobre as conversações, dando um 
novo fôlego à perspectiva de estudo de redes sociais, a partir do início da década de 
1990, ou seja, no fi nal do século XX.

Então, pode-se entender que, mesmo com a visão de alguns cientistas e estudiosos 
ao longo do tempo já abordando a questão de redes de integração social, foi com a 
internet que isso se consolidou, transformou e permeou novos hábitos sociais, o que 
chama-se de redes sociais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Uma rede social é entendida como um conjunto de dois sujeitos (atores sociais), que 
podem ser pessoas, instituições ou grupos, e suas conexões, que são interações ou laços 
sociais. Uma rede, assim, segundo Recuero (2009, p. 24) “é uma metáfora para obser-
var os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre 
diversos atores”. Portanto, a abordagem de rede tem seu foco na estrutura social, em 
que não é possível isolar os atores sociais e suas conexões.

O estudo das redes sociais na internet se direciona para as ações das pessoas na virtua-
lidade que geram fl uxos de informações e trocas sociais que impactam essas estruturas.

As mídias sociais têm como principal característica a participação ativa da comunida-
de de usuários na conexão e compartilhamento de informações. Portanto, chamamos 
de mídias sociais os sites de relacionamento entre pessoas.

Na concepção de Recuero (2011), as mídias sociais têm múltiplas características como 
a “criatividade, conversação, diversidades de fl uxos de informações, emergências de 
Redes Sociais e a emergência do capital social mediado”. Sobre a primeira caracterís-
tica, a criatividade, Recuero (2011) destaca que os usos das mídias sociais são sempre 
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criativos, não são algo estático, sem vida. Os sites oferecem novidades constantes para 
que seus usuários consolidem a fi delização. Uma mídia social que não oferece algo 
criativo tende a fracassar, por isso muitos sites oferecem várias opções de aplicativos 
para os seus membros.O segundo elemento é a conversação.

Para Recuero (2011) mídia social é conversação. Ela permite a integração entre as 
pessoas e possibilita também o engajamento de maneira coletiva através da coopera-
ção, compatilhamento de informações e até mesmo da competição. A autora também 
enfatiza, no tocante às características das mídias sociais, a diversidade de fl uxos de 
informação que essas plataformas permitem. Os fl uxos de informações múltiplos e di-
ferentes circulam pelas estruturas sociais estabelecidas pela própria sociedade, gerando 
debates e discussões.

De acordo com Recuero (2011), esses fl uxos podem ser opostos e podem também 
despertar a mobilização social e incutir debates e discussões sobre um determinado 
assunto. Os muitos fl uxos são uma das características desse tipo de mídia em de-
corrência da geração de muitas informações da sociedade atual, considerada com a 
Sociedade de Informação.

A mídia social permite também a emergência de redes sociais por meio de conversação 
e apropriação. Segundo a autora, essas plataformas deixam rastros de interação entre 
os usuários como comentários positivos ou negativos, entre outros, e estabelece uma 
interação e apropriação. Portanto, as mídias sociais complexifi cam o espaço social am-
pliando novas emergências de grupos. Por último, destacamos a emergência de capital 
social mediado:A mídia social possibilita que novas formas de capital social surjam e 
sejam apropriadas. Ela permite também a criação de valores coletivos e individuais mais 
facilmente perceptíveis pelos atores da rede. É por conta disso que a apropriação pode 
ser modifi cada e reconstruída nesses espaços diante dos valores concebidos pelos gru-
pos. Esse capital tem o diferencial de ser independente da interação direta: é possível ter 
acesso aos valores construídos por um grupo sem fazer parte dele (RECUERO, 2011).

Portanto, as mídias sociais permitem a criação de valores, sejam eles individuais ou co-
letivos, na sociedade, abrindo um leque de opções para a comunicação estratégica, seja 
nas comunicações organizacionais, na divulgação de uma empresa, de uma marca ou 
de um produto ou na comunicação social conhecida como tradicional.Telles (2010), 
diante das constantes mudanças da comunicação na atualidade, assinala que é preciso 
haver uma padronização nos conceitos de redes sociais e mídias sociais. Inicialmente 
as mídias sociais eram conceituadas na categoria das novas mídias e as redes sociais 
eram enquadradas como “sites de relacionamentos”. Portanto, vamos compreender as 
diferenças entre ambas.

Na concepção de Telles (2010, p. 18 -19), “as Mídias Sociais são sites na Internet que 
possibilitam a criação colaborativa de conteúdos (participação), a interação social” (re-
lação entre pessoas) e o “compartilhamento de informações em múltiplos formatos”. 
Já as Redes Sociais, ainda de acordo com Telles (2010, p. 19), “são ambientes cujo foco 
é reunir pessoas”, ou seja, estabelecer redes (teias de amizades) entre os participantes. 
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“Uma vez inscritos, podem expor seu perfi l com dados pessoais, textos, mensagens e 
vídeos, além de interagir com outros membros, criando listas de amigos e comunida-
des” (TELLES, 2010, p. 19).

Portanto, fi ca perceptível que há uma sutil diferença entre ambas. Entendeu agora o 
que são mídias sociais? Para melhor entendimento, destacam-se como exemplos de 
mídias sociais o YouTube, o Flickr, o Google, entre outros, pois nestes sites não há uma 
relação de teia (agrupamento de pessoas interligadas e interagindo). Já as redes sociais, 
por sua vez, são teias de relacionamentos as quais permitem conversação e interação 
com os demais usuários integrando-se em comunidades ou fóruns. Portanto, os sites 
de relacionamento, sejam eles mídias ou redes sociais, são um grande fi lão para os no-
vos negócios e as novas perspectivas de mercado.

É notório, diante desse cenário que se descortina em direção às novas oportunidades 
de mercado, que essas plataformas são novos nichos, como também um grande fi lão 
para as empresas consolidarem suas marcas ou para o relacionamento com os seus 
clientes. Percebemos que esse campo ainda não é muito explorado pelas organizações 
e empresas, principalmente no Brasil.

O uso do marketing nas mídias sociais tem como caracterísitca entender e conhecer 
o consumidor do produto ou serviço que se está oferecendo. Ele deverá se moldar ao 
usuários para que este adquira o produto, sem deixar a sensação de que é um anún-
cio ou uma estratégia publicitária. As comunidades são espaços propícios para essas 
ações:As comunidades das mídias sociais apresentam fóruns de discussão e as mensa-
gens nesses fóruns permanecem armazenadas indefi nidamente, são excelentes fontes 
de pesquisa para ações de marketing. E praticamente uma pesquisa qualitativa gratuita 
(TELLES, 2010, p. 20). Portanto, uma ação de marketing ou uma campanha publi-
citária deverão ser resultados de planejamento de marketing.

Atualmente existem alguns casos de sucesso de marketing nas mídias sociais. Elas têm 
um custo mais reduzido que as mídias tradicionais, como o jornal, a televisão ou o 
outdoor; vêm ganhando cada vez mais a simpatia das empresas e são canais múltiplos 
de ações de marketing. A utilização das mídias sociais é um assunto que precisa ser tra-
tado de forma customizada, considerando tanto as diferenças de essências, propósitos 
e valores das marcas quanto as diferenças de perfi s de empresa, seus objetivos e públi-
cos. O estágio do “amadurecimento digital” do cliente e sua estrutura para estabelecer 
convesações em ambientes abertos e sem controle também devem ser considerados 
(CORTAT, 2010, p. 25).

Nesse contexto, percebe-se que muitas empresas ainda não estão aptas a lidar com a 
participação ativa dos clientes e consumidores, como também não estão estruturadas, 
por meio da comunicação integrada, para respostas rápidas. Acredita-se que as empre-
sas devem investir suas ações de marketing nas mídias sociais. Portanto, enfatiza-se as 
mídias sociais como estratégia de marketing.

Essas redes sociais reúnem milhões de membros e uma quantidade cada vez maior de 
funções que permitem às pessoas interagirem de várias maneiras. Geralmente, cada 
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rede tem sua regra, que estabelece o comportamento de seus participantes e defi ne a 
maneira de interação mais efi ciente.

A era moderna das redes sociais começou em 2002, quando Jonathan Abrams 
lançou - inspirado pela Match.com – o Friendster. Abrams queria que o Frien-
dster fosse um site de encontros que não era sobre namoro. No que muitos 
consideram ser um dos maiores erros fi nanceiros na história recente, o Frindster 
rejeitou uma oferta de compra por U$ 30 milhões do gigante de busca Google 
(TELLES, 2010, p. 78).

Valores milionários já faziam parte da realidade dos sites de mídias sociais. A maior 
parte das redes sociais tem o conceito de grupos corporativos, ou seja, um conjunto 
de pessoas unidas com um interesse comum. Os componentes do grupo podem com-
partilhar notícias e debates, e os administradores do grupo podem enviar mensagens 
privativas para qualquer pessoa. Desse modo, a maioria das redes sociais permite que 
você crie um evento e convide seus amigos para participar.

Um dos pioneiros das mídias sociais é o Facebook. O site é uma das maiores redes 
sociais do mundo, e vem crescendo no Brasil junto às classes A e B. Sua origem foi em 
outubro de 2003.

Um estudante do segundo ano de Havard chamado Mark Zuckerberg invadiu um 
ID (endereço) do banco de dados num dormitório da universidade privada e criou 
o Facemash, um site que permitia que os alunos comparassem duas fotografi as de 
identidade para selecionar a mais atrativa. Para evitar estritamente uma ação jurí-
dica, Zuckerberg criou o Facebook, uma rede social que como um site exclusivo 
para estudante em Havard (TELLES, 2010, p. 79).

A ideia inicial era focar em alunos que estavam saindo do secundário (High School, nos 
Estados Unidos) e aqueles que estavam entrando no ensino superior. O objetivo era 
criar uma rede de contatos em um período crucial da vida de um jovem acadêmico: o 
momento em que este sai da escola e vai para a universidade, o que, nos Estados Unidos, 
geralmente signifi ca uma mudança de cidade e um novo contexto de relações sociais.

O método, então, era voltado para a utilização em escolas e colégios e, para participar, 
era necessário ser membro de alguma instituição reconhecida. Aos poucos, o site foi 
permitindo a participação de outras faculdades. Finalmente, em 2006, qualquer pes-
soa com endereço de e-mail poderia se inscrever nele.

O Facebook funciona por meio de perfi s e comunidades. Em cada perfi l, é possível 
acrescentar módulos de aplicativos, como jogos, ferramentas etc. O sistema é, muitas 
vezes, percebido como mais privado que os outros sites de redes sociais, pois apenas os 
usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfi l uns dos outros.

Outra inovação signifi cativa do Facebook foi o fato de permitir que usuários pu-
dessem criar aplicativos para o sistema. O uso de aplicativos é hoje uma das formas 
de personalizar um pouco mais os perfi s. O Facebook tem crescido bastante em 
uso em vários países latino-americanos e tem atualmente, no Brasil, cerca de 360 
milhões de visitas (RECUERO, 2009, p. 172-173).
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No Facebook, na sua página principal, encontra-se as últimas atualizações de seus ami-
gos e uma caixa chamada “No que você está pensando agora”, este é o chamado mural. 
O membro do Facebook tem uma média de idade de 38 anos e o site possui mais de 
400 milhões de usuários ativos” (TELLES, 2010, p. 79).

Alguns números despertam a atenção no tocante à integração do Facebook com o 
ambiente móvel. De acordo com Telles (2010), são 100 milhões destes usuários ati-
vos (25% do total) utilizando o Facebook através de plataformas móveis pelo menos 
uma vez por mês, e 200 milhões de usuários em atividade já acessaram a página em 
dispositivos móveis pelo menos uma vez. “Usuários do Facebook mobile demonstram 
o dobro de engajamento do que aqueles que utilizam pelo computador (o dobro de 
visualizações de páginas, interações entre outros)” (TELLES, 2010, p. 79).

No Facebook é importante sempre lançar novas informações, vídeos e fotos regular-
mente para manter seus usuários e clientes atualizados. Também torna-se importante 
responder às novas mensagens e perguntas deixadas no seu quadro de discussão, ou 
seja, postar todos os seus eventos, vídeos e fotos relevantes para essa mídia social.

Atividades consistentes e compartilhamento ativo são essenciais para o sucesso 
no Facebook. Desenvolver uma estratégia para atrair os fãs, que podem envolver 
tanto abordagens remuneradas quanto não remuneradas (TELLES, 2010, p. 83).

O usuário deve promover a página do Facebook fora do site para atrair mais fãs. Isso 
é um procedimento simples como o “Encontremos no Facebook”. Certifi que-se de 
rever as diretrizes do Facebook para a promoção fora dele. O site também oferece uma 
dispositivo intitulado “compartilhar” que você pode adicionar ao seu espaço para tor-
nar mais fácil o compartilhamento de seu conteúdo no site.

A rede social oferece uma série de recursos que podem ser usados para comercializar 
produtos e serviços, ou servir como um negócio. Por exemplo, anúncios Facebook 
oferecem a capacidade de atingir um nicho de mercado com base na idade, sexo, inte-
resses, localização e muitos outros.

O Facebook é um dos primeiros sites de relacionamentos. Hoje, ele ocupa a primeira 
posição mundial em número de usuários São mais de 1 bilhão de pessoas interligadas 
em todo o mundo. Apesar desses números surpreendentes e das dimensões globais 
hoje, a ideia inicial do Facebook, na sua gênese, era direcionada apenas para os alunos 
que estavam saindo do secundário, com o intuito de criar uma rede de amigos, por 
meio de contatos em um período crucial da vida de um jovem acadêmico: o momen-
to em que este sai da escola e vai para a o mundo da academia, como fez o precursor 
do Facebook.Um estudante do segundo ano de Harvard chamado Mark Zuckerberg 
invadiu um ID do banco de dados num dormitório da universidade privada e criou 
o Facemash, um site que permitia que os alunos comparassem duas fotografi as de 
identidade para selecionar a mais atrativa. Para evitar estritamente uma ação jurídica, 
Zuckerberg criou o Facebook, uma rede social que começou como um site exclusivo 
para estudante em Harvard (TELLES, 2010, p. 79).
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Desse modo, o site era voltado para a utilização em escolas e colégios dos Estados 
Unidos. Para integrar-se a ele, era necessário ser membro de alguma instituição de 
educação reconhecida. No entanto, em meados de 2006, qualquer pessoa com um 
endereço eletrônico (e-mail) poderia então participar da rede social (TELLES, 2010).

No tocante ao idealizador do Facebook, Mark Zuckerberg, Kirkpatrick (2011, p. 28) 
assinala:[...] era um cara baixo, magro, extremamente introvertido, de cabelos casta-
nhos encaracolados e com um rosto imberbe e sardento que o fazia parecer mais um 
garoto de 15 anos que um rapaz de 19. Seu uiforme era calça jeans larga, chinelos de 
borracha – mesmo no inverno – e uma camiseta que normalmente tinha algum tipo 
de imagem ou frase inteligente.

De acordo com Kirkpatrick (2011), no fi nal de maio de 2004 o site já estava presente 
em aproximadamente 34 faculdades e já havia cerca de 100 mil usuários interligados 
no Facebook.Com o crescimento dessa rede e a consolidação ao longo dos últimos 
anos, ele vem gerando montantes milionários, pois a maior parte das redes sociais tem 
o conceito de grupos corporativos, ou seja, um conjunto de pessoas unidas com um 
interesse comum, como é o caso do Facebook, por exemplo.

Os membros interligados podem compartilhar notícias e debates e os administradores do 
grupo podem enviar mensagens privativas para qualquer pessoa. Desse modo, a maioria 
das redes sociais permite que você crie um evento e convide seus amigos para participar 
dele. Eis o segredo que vem permeando as redes sociais e tornando-as fenômenos!

No Brasil, até recentemente, o Facebook ocupava a segunda posição não muito satis-
fatória, atrás da rede social Orkut, que detinha a liderança na preferência dos brasi-
leiros. Porém, no segundo semestre de 2011, segundo pesquisa do Ibope/Nielsen, o 
Facebook ocupou a primeira posição também no Brasil.

Pode-se afi rmar então que o Facebook é a maior rede social do Brasil. Assim como nos 
demais países, o site vem despertando a atenção das empresas. Muitos casos de sucesso 
já são registrados nas redes sociais. “O que torna o Facebook diferente da grande maio-
ria das empresas é sua capacidade de enxergar à frente dos outros, defi nir a estratégia 
de forma brilhante e executá-la com mais efi cácia” (GROSMAN, 2010, p. 38).

Sobre essa efi ciência abordada por Grosman (2010), pode-se afi rmar que, nos Estados 
Unidos, as empresas e incorporações já utilizam essa rede social como estratégia de 
marketing. Já é possível encontrar no site, entre outros projetos, lojas virtuais nas quais 
os usuários podem compartilhar informações referentes aos produtos da marca e apli-
cativos destinados à comercialização nessas plataformas como vinhos, fl ores, roupas, 
calçados entre outros artigos.

Com isso surgiu a expressão “f-commerce”, para designar ações comerciais no Face-
book (TELLES, 2010). As redes sociais, portanto, são plataformas e espaços impor-
tantes para divulgar produtos e serviços. Com o objetivo de ampliar ainda mais as 
estratégias de comunicação e gerar novos clientes e novas oportunidades.
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No tocante à comunicação e a rapidez da informação nessas novas plataformas desta-
camos o Twitter. Essa rede social é um site que permite a comunicação instântanea en-
tre as pessoas que estão cadastradas e que formam uma grande rede de pessoas. Alguns 
perfi s têm seguidores, ou seja, pessoas agregadas à rede, que chegam a um patamar de 
números impressionantes. Por exemplo, alguns astros, celebridades ou até políticos, 
conseguem estabelecer redes no Twitter que têm mais de 1 milhão de pessoas.

Ele é muito mais do que um site de relacionamento e informações. “O Twitter é uma 
nova forma de lidar com notícias e informações. Com milhares de perfi s novos todos 
so dias, um dos benefícios imediatos do uso da ferramenta é a concentração de dados 
que podem interessar” (LEAL, 2009, p. 34). Sobre o Twitter

“A característica principal e mais comentada do Twitter, o limite de 140 caracteres, 
tem uma razão de ser fundamentada em um pensamento genial: não contar tudo de 
um vez só.” (VIEIRA, 2009, p. 1). A afi rmação do autor quer dizer que, mesmo com 
o limite de caracteres, o usuário pode utilizar o Twitter para contar ou se comunicar 
por etapas ou partes, postando novamente outra informação sobre o mesmo assunto, 
como se fosse uma sequência, o que o autor chama de doses homeopáticas, até fi nali-
zar a sua história ou terminar o assunto por meio de vários posts.

Outros autores associam o uso do Twitter ao SMS, àquelas mensagens de textos que 
enviamos por meio de celular para amigos, parentes etc., também com uma quantida-
de de poucos caracteres. Você sabia que o site foi idealizado exatamente obsevando o 
uso do SMS, ou seja, a mensagem privada entre linhas de celulares.

Essas mensagens então ganharam o espaço virtual, deixaram de ser apenas pessoas e se 
propagaram pelo mundo. Por isso, podemos dizer que o Twitter é o SMS da Internet.

O miniblog nasceu, literalmente, com o objetivo de socialização entre as pessoas e seu 
primeiro teste no evento confi rmou a sua efi cácia como instrumento de comunicação 
e socialização.

O Twitter foi considerado o Melhor Produto da SXSW 2007 e isso não causou 
surpresa. Entretanto, muito mais aconteceu por causa daquele evento naquele mo-
mento e lugar. A pequena equipe retornou a São Francisco. Ela tinha agora 60 mil 
usuários, o triplo do que tinha cinco dias antes (ISRAEL, 2010, p. 33).

Depois da SXSW de 2007, o Twitter ganhou o mundo e tornou-se rapidamente uma 
das mídias sociais mais utilizadas, inclusive para o jornalismo. Desse modo, as mídias 
sociais também encontra-se sintonizadas com as tradicionais, o que pode-se denomi-
nar de entrelaçamento.

A mídia tradicional, de acordo com o Israel (2010), são as organizações e empresas 
de comunicação tradicionais que estão utilizando as mídias sociais para ampliar os 
seus negócios e receitas, mas o foco principal ainda são os seus impressos, jornais ou 
programas de TV.
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Outra inovação signifi cativa do Facebook foi o fato de permitir que usuários pu-
dessem criar aplicativos para o sistema. O uso de aplicativos é hoje uma das formas 
de personalizar um pouco mais os perfi s. O Facebook tem crescido bastante em 
uso em vários países latino-americanos e tem atualmente, no Brasil, cerca de 360 
milhões de visitas (RECUERO, 2009, p. 172-173).

No Facebook, na sua página principal, encontramos as últimas atualizações de seus 
amigos e uma caixa chamada “No que você está pensando agora”, este é o chamado 
mural. O membro do Facebook tem uma média de idade de 38 anos [...].” (TELLES, 
2010, p. 79).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Facebook é importante sempre lançar novas informações, vídeos e fotos, regular-
mente, para manter seus usuários e clientes atualizados. Também é importante res-
ponder às novas mensagens e perguntas deixadas no seu quadro de discussão, ou seja, 
postar todos os seus eventos, vídeos e fotos relevantes para essa mídia social.

O usuário deve promover a página do Facebook fora do site para atrair mais fãs. Isso 
é um procedimento simples como o “Encontremos no Facebook”. Certifi que-se de 
rever as diretrizes do Facebook para a promoção fora dele. O site também oferece uma 
dispositivo intitulado “compartilhar” que você pode adicionar ao seu espaço para tor-
nar mais fácil o compartilhamento de seu conteúdo no site.

A rede social oferece uma série de recursos que podem ser usados para comercializar 
produtos e serviços, ou servir como um negócio. Por exemplo, anúncios Facebook 
oferecem a capacidade de atingir um nicho de mercado com base na idade, sexo, inte-
resses, localização e muitos outros.
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RESUMO: O uso das mídias sociais na Comunicação Organizacional se estabelece há cada 
dia como um padrão a ser seguido, mesmo assim ainda há casos de sucessos e insucessos nesse 
meio. O presente artigo teve por objetivo analisar a página do Facebook da Prefeitura Mu-
nicipal de Curitiba buscando traçar pontos que determinem a motivação por trás do sucesso 
que esta alcançou com o público usuário da rede social, e, como a sua forma de trabalho está 
modelando o panorama da comunicação do setor público. Para tal, a metodologia utilizada 
foi o estudo de caso. Por fi m, conclui-se que não há como se manter afastado das redes sociais 
e, mesmo estando incluso nelas, precisa-se reconhecer o que seu público necessita e como 
alcançá-lo usando a forma adequada de linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Organizacional. Prefeitura de Curitiba. Redes Sociais. 
Facebook. Humor.

MUNICIPALITY OF CURITIBA: USE 
FACEBOOK IN COMMUNICATION

ABSTRACT: Th e use of social media in Organizational Communication is established there 
each day as a pattern to follow, yet there are still cases of successes and failures in the interim. 
Th is article aims to analyze the Facebook page of the Curitiba City Hall in order to describe 
points that determine the motivation behind the success that it has achieved with the public 
user of the social network and how their style of work is shaping the landscape of commu-
nication of the public sector. For this purpose, the methodology used was the case study. 
Finally, it is concluded that there is no way to stay away from social networks and even being 
included in them, one needs to recognize what your audience needs and how to achieve it 
using the appropriate form of language.

KEYWORDS: Organizational Communication. City of Curitiba. Social networks. Face-
book. Humor.

1. INTRODUÇÃO
A comunicação sempre caminhou ao lado das mudanças sociais, da oralidade para 
os jornais, do papel para a imagem da TV. Vive-se agora a era da midiatização dos 
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indivíduos, podendo assim usar as mídias digitais como instrumentos de divulgação 
e expressão pessoais. Com o crescimento do uso dessas mídias como ferramenta de 
trabalho e de comunicação, foi apenas questão de tempo até que os setores da comu-
nicação organizacional usassem de tal meio para expandir seu trabalho.

Mídia Social pode ser defi nida como a utilizada por pessoas via tecnologias na web 
com fi ns de relacionamentos, compartilhamento de ideias, opiniões e experiências. 
Textos, imagens, vídeos e correlatos, blogs, microblogs, videologs e wikis permitem 
tal interação. Com isso as redes estruturadas como twitter, facebook, orkut, myspace 
foram formadas tendo como características o formato de conversas entre pessoas e 
não monólogos. Dessa forma, quem controla a interação entre pessoas e empresas é o 
próprio usuário, criando assim, uma seleção natural de assuntos a atingir um grupo de 
pessoas que fazem parte da rede, uma vez que têm diversos interlocutores que tornam 
a informação heterogênea e rica.

No Brasil um dos pioneiros, de acordo com a Revista Exame (2014), no setor públi-
co do uso do Facebook, como meio de comunicação organizacional, foi a Prefeitura 
Municipal de Curitiba que, com uma linguagem moderna e despojada, conseguiu 
subverter os modelos antigos de como se trabalhar o ofício da comunicação da insti-
tuição com a população, agregando valores na participação dos seus seguidores e na 
atividade de comunicação.

As mídias sociais acabaram se tornando ferramentas essenciais para o ofício de assessor 
de comunicação nas últimas décadas, Marteleto (2001, p.72) diz que elas representam: 
“[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo idéias e recursos em torno de 
valores e interesses compartilhados”. Com isso, pode-se reiterar sua importância, nelas 
o feedback é quase instantâneo e mais transparente. Coutinho (2009) acredita que a 
web seja propulsora dos processos tradicionais de sociabilidade e desenvolvimento 
de confi ança que antes eram baseados na mídia de massa ou na interação face a face. 
Cipriani (2011, p.20) comenta como as mídias sociais não são apenas uma mídia, mas 
sim uma plataforma para o relacionamento:

A forma como a mídia social é vista e comunicada hoje nos passa uma idéia de 
que resultados rápidos, efi cientes e sem esforço são inerentes a ela, mas a verdade é 
outra. O que muitos consideram ser as regras de funcionamento das mídias sociais 
não passa de um engano natural promovido pela própria internet. A facilidade de 
acesso à informação e as distâncias encurtadas pela rede nos fazem pensar que nada 
em termos de comunicação e troca de experiências será difícil como antigamente, 
especialmente com as mídias sociais.

Foi buscando a criação de uma rede de seguidores que a Prefeitura de Curitiba ganhou 
notoriedade nacional ao abandonar de vez a forma ofi cial de trabalhar e abraçar a lin-
guagem informal, além do bom humor, típicos da Internet, para se comunicar com a 
população sobre temas relevantes do dia a dia da cidade.

[...] na era da informação – na qual vivemos – as funções e processos sociais or-
ganizam-se cada vez mais em torno de redes. Quer se trate das grandes empresas, 



25

do mercado fi nanceiro, dos meios de comunicação ou das novas ONGs globais, 
constatamos que a organização em rede tornou-se um fenômeno social importan-
te e uma fonte crítica de poder (CAPRA, 2002, p.267).

É seguindo a ideia de Capra sobre redes (2002) que uma rede de fãs foi criada em 
torno da página da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), apelidada de Prefs pelos 
seguidores, até mesmo pessoas que não moram no município se sentem atraídos pelo 
bom humor e referências a cinema, TV e Cultura Pop.

Observando-se este refl exo da página de Curitiba houve a necessidade de constatar 
como ocorria a iniciativa da comunicação em administrações públicas de outros lugares.

A Prefeitura de São Paulo não possui perfi l ofi cial no facebook, já no Rio de Janeiro, o 
tom das postagens era o mesmo da agência ofi cial da prefeitura da cidade. Depois de 
observar sua forma de trabalho, podemos dizer que houve um diferencial da PMC na 
forma de se relacionar com os usuários. O humor usado, no entanto, não é gratuito. 
Ele possui como objetivo estreitar a relação com os moradores, incentivando sua par-
ticipação em temas relevantes para a cidade. Utilizando dessa linguagem mais amena, 
a página divulga, entre outras coisas, serviços importantes, promove campanhas de 
interesse público e faz intermédio ao vivo em audiências públicas, enviando e respon-
dendo a perguntas dos internautas. Foi produzido neste artigo um estudo de caso para 
verifi car os pontos diferenciais do trabalho por eles contruído que trazem um número 
alto de vizualizações e uma repercussão nacional se tornando um modelo para outros 
setores públicos, analisando também os números de seguidores, o tipo de conteúdo 
divulgado e a forma da linguagem. O artigo em questão usou da metodologia baseada 
em estudo de caso, a página do Facebook da PMC foi analisada para tentar entender 
como esta consegue manter o interesse de moradores e não-moradores na cidade de 
Curitiba, observando de forma qualitativa o feedback dos seguidores para, assim poder 
traçar os sucessos e insucessos de sua abordagem.

2. COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL: FUNDAMENTOS
Desde o início da vida de cada indivíduo, a comunicação está presente. Sendo mani-
festadas de formas variadas, Marcondes Filho (2004, p. 15) diz que: “comunicação é 
antes de um processo, um acontecimento, um encontro feliz entre duas intenciona-
lidades [...]”. Conceituar a comunicação torna-se complexo, por ser algo intrínseco 
a sociedade, ganha várias conotações. Rudger (1998, p.9) já mostra essa difi culdade 
afi rmando: “A comunicação constitui valorativamente um tema de importância con-
sensual, cujo conteúdo, no entando, está longe de ter sido esclarecido, quando se passa 
a sua defi nição teórica”.

Linda Putnam, Pamela Chapman e Nelson Philips (2004) já mostram que durante 
a década de 1970 a comunicação organizacional incorporava um viés utilitarista ou 
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instrumental, ela era entendida de um modo simplista como uma ferramenta que 
viabilizava o cumprimento de metas e objetivos organizacionais. Essa visão mecâni-
ca começou a ser subvertida no início da década de 1980, de acordo com os autores 
citados (2004, p.79), “[...] houve uma reviravolta no conhecimento acadê mico da 
comunicaç ã o organizacional, o que não signifi cou uma ruptura completa com o pas-
sado”, já na década de 1990 teve-se uma tentativa de reinterpretação das formatações 
de comunicação organizacional seguindo o pensamento das Teorias Empírica, Natu-
ralista e Crítica.

A chamada Teoria Moderna ou Empírica baseia-se no empirismo quantitativo, com 
a ideia de medir a realidade da organização de modo objetivo, de forma a oferecer 
subsídios para, dessa forma, ter um maior controle do processo comunicativo e, con-
sequentemente, maior efi cácia na comunicação entre a direção e as bases da empresa. 
Diferentemente da linha modernista, de matriz mecanicista, os pesquisadores natura-
listas da comunicação organizacional alinham-se à metáfora do organismo, vivo, esta é 
uma visão que se aproxima muito das análises sistêmicas contemporâneas que vêem a 
comunicação como o elemento que está na vida organizacional (idem, 1997).

A Teoria Crítica se assemelha ao que foi estudado na Escola de Frankfurt, que aborda 
a organização como instrumento de opressão. Volta sua atenção para as classes organi-
zacionais oprimidas: trabalhadores, mulheres, minorias e outros grupos identifi cados 
como classes oprimidas. Há uma preocupação em manter um certo status-quo dentro 
de uma empresa, fazendo com que exista claramente relações de poder entre empre-
gados e empregadores. Porém, mesmo atendo-se a essas constatações, percebe-se de 
acordo com as leituras que a comunicação empresarial preterida nos dias atuais obje-
tiva produzir integração e um verdadeiro espírito de trabalho em equipe. Atualmente 
as organizações já tendem a perceber os funcionários como sendo agentes que podem 
determinar a produtividade organizacional. Trabalhar o respeito e colher suas opiniões 
faz com que se sintam parte do processo, levando-os ao envolvimento cada vez maior 
com o cargo que ocupa e consequentemente trazendo maior envolvimento e compro-
metimento com a organização.

Os funcionários, chamados por muitas organizações de cliente interno ou colabora-
dores, já começam a ter status diferenciado dentro da empresa. Assim, percebe-se que 
as linhas de comunicação entre os departamentos devem estar sempre abertas para o 
diálogo e a troca de experiência e informações.

A comunicação institucional, por meio direto da gestão estratégica das relações 
públicas, é a responsável pela construção e formatação de uma imagem e identi-
dade corporativas fortes e positivas da organização, ressaltando os aspectos relacio-
nados com a missão, a visão, os valores e a fi losofi a da organização e contribuindo 
para o desenvolvimento do subsistema institucional, compreendido pela junção 
desses atributos. (KUNSCH, 2003, p. 164-165).

Por isso, hoje a comunicação organizacional, segundo Kunsch (2003), é a junção da 
comunicação mercadológica, comunicação interna, comunicação administrativa e a 
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comunicação institucional. A comunicaç ã o “deve ajudar as organizaç õ es no cumpri-
mento de sua missã o, na consecuç ã o dos objetivos globais, na fi xaç ã o pú blica dos 
seus valores e nas aç õ es para atingir seu ideá rio de visã o no contexto de uma visã o de 
mundo” (idem, 2003, p.237).

A comunicação empresarial interna exerce um papel importante na construção de 
uma imagem que defi na a organização, que, aliada às políticas de administração de 
recursos humanos, visa aproximar e integrar os públicos aos princípios e objetivos 
centrais da empresa. Outro ponto que infl uência a comunicação de uma empresa é 
a Cultura Organizacional nela implementada, ou a falta dela (CURVELLO, 2012).

Baldissera (2000) usa o termo cultura organizacional para determinar um conjunto de 
crenç as e valores especí fi cos de uma determinada organizaç ã o, traduzido por há bitos, 
mitos, ritos, tabus, mentalidade da organizaç ã o, estilo de direç ã o, comportamentos, 
criaç õ es, rompimentos e recodifi caç õ es. Segundo este autor (2000), a cultura organi-
zacional representa os aspectos identitá rios que uma organização possui tornando-a 
ú nica, diferenciando-a das demais empresas.

A essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira como ela faz seus ne-
gócios, a maneira como ela trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia 
ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios e o grau de lealdade expresso 
por seus funcionários com relação à empresa. A cultura organizacional representa 
as percepções dos dirigentes e funcionários da organização e refl ete a mentalidade 
que predomina na organização. Por esta razão, ela condiciona a administração das 
pessoas (KISSIL, 1996).

As organizaç õ es precisam eternizar tais ideias que representam sua identidade como 
um todo, utilizando-se, dentre outras estraté gias de gestã o e da comunicaç ã o organi-
zacional. Sendo assim, “falar de comunicaç ã o é  referendar as prá ticas comunicacionais 
enquanto acontecimento de cultura” (BALDISSERA, 2000).

2.1. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 
NO SETOR PÚBLICO
A comunicaç ã o pú blica é um processo comunicativo das instâ ncias da sociedade 
que trabalham com a informaç ã o voltada diretamente para a cidadania. Entre elas, 
os ó rgã os públicos governamentais, ONG’s, associaç õ es profi ssionais e de interesses 
diversos, associaç õ es comunitá rias, o Terceiro Setor, bem como outras instâ ncias de 
poder do Estado como agê ncias reguladoras, conselhos e empresas privadas que traba-
lham com serviç os pú blicos em geral.

Se as fi nalidades da Comunicaç ã o Pú blica nã o devem estar dissociadas das fi nali-
dades das instituiç õ es pú blicas, suas funç õ es sã o de: a)informar (levar ao conhe-
cimento, prestar conta e valorizar); b)de ouvir as demandas, as expectativas, as 
interrogaç õ es e o debate pú blico; c)de contribuir para assegurar a relaç ã o social 
(sentimento de pertencer ao coletivo, tomada de consciê ncia do cidadã o enquanto 
ator); d) e de acompanhar as mudanç as, tanto as comportamentais quanto as da 
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organizaç ã o social. Por conseqü ê ncia, a Comunicaç ã o Pú blica é  a comunicaç ã o 
formal que diz respeito à  troca e a partilha de informaç õ es de utilidade pú blica, 
assim como à  manutenç ã o do liame social cuja responsabilidade é  incumbê ncia 
das instituiç õ es pú blicas (ZÉMOR, 1995, p. 01).

Dentre os mecanismos adotados pela administraç ã o pú blica está  o aparato ofereci-
do pela comunicaç ã o organizacional, que, de forma integrada, concentra esforç os de 
profi ssionais das á reas de relaç õ es pú blicas, jornalismo e publicidade para garantir a 
efi ciê ncia dos processos comunicacionais (KUNSCH, 2003). Este processo prevê  des-
de os mecanismos de comunicaç ã o interna - que abrange os canais de comunicaç ã o 
entre os servidores e entre gestores e servidores - até  a captaç ã o das necessidades dos 
cidadã os, atravé s de té cnicas especí fi cas, o atendimento a solicitaç õ es, prestaç ã o de 
informaç õ es e a relaç ã o entre os gestores e o pú blico (TORQUATO, 2002).

Dessa forma, podemos também atribuir a comunicaç ã o promovida pelos governos 
(federal, estadual ou municipal) uma certa preocupaç ã o de despertar um sentimento 
cívico no cidadão, além de informar e prestar contas sobre as realizaç õ es feitas pelo 
mandato, divulgando assim programas e políticas implementadas; promover a partici-
pação da população em eventos entre outras ações. Nos dias atuais, em que a Internet 
está a disposição de uma grande parte da população, a mídia pode infl uenciar muito 
mais: não apenas o voto (para defi nir um alvo direto) como também a relação e o nível 
de contentamento e confi abilidade em um governo específi co (BRANDÃO, 2006).

Esta inserção e necessidade de um setor específi co para cuidar da comunicação, vindo 
do poder público, se dá basicamente por dois fortes fatores: em primeiro lugar, pode-
-se apontar as mudanç as política e social ocorridas na sociedade brasileira nos últimos 
20 anos, como também a forma como a comunicação se desenvolveu nas últimas 
décadas. Em segundo lugar, e, também, como consequê ncia de um panorama polí tico 
favorá vel a esse tipo de tendência, pode-se apontar expressõ es e caminhos mais mo-
dernos que a populaç ã o encontrou, descobrindo formas de convivência entre setores 
da sociedade que antes não se comunicavam, forç ando o surgimento da preocupação 
do diá logo com seus pú blicos, de instituiç õ es sejam elas públicas ou privadas atentas 
à s reivindicaç õ es e demandas dos cidadã os e de organizaç õ es e associaç õ es diversas do 
Terceiro Setor que se tornaram uma forç a e uma voz muito mais forte na democracias 
contemporâneas (BRANDÃO, 2006).

3. COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS
Com o aumento de uso da Internet pelos cidadãos, as redes sociais se tornaram 
uma ferramenta indispensável e no Brasil não foi diferente: Segundo o Ibope Media 
(2013), tem-se hoje 105 milhões de internautas tupiniquins (10/2013), sendo o Bra-
sil o quinto país mais conectado com a Internet. O instituto citado aponta que até 
2015, o Brasil pode subir para o quarto lugar, ultrapassando o Japão. De acordo com 
a Fecomércio-RJ/Ipsos, o percentual de brasileiros conectados à Internet aumentou, 
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exponencialmente, nos últimos anos, de 27% para 48% entre 2007 e 2011. De acordo 
com o Ibope (2013), a Internet se tornou o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, 
atrás apenas de rádio e TV. Outro dado fundamental é que, 87% dos internautas uti-
lizam a rede para pesquisar produtos e serviços antes de adquiri-los, mostrando assim 
o impacto que a opinião que é disseminada pelas redes de computadores pode incidir 
entre os cidadãos.

Na última pesquisa divulgada pelo próprio Facebook, os números apontavam para 
cerca de 500 milhões de pessoas inscritas na rede social, em 2010, o Facebook foi o site 
mais acessado do mundo. Segundo Clara Shih, escritora do livro Th e Facebook Era 
(2011), o brasileiro têm a maior média de conexões online do mundo, com cerca de 
360 contatos contra 200 dos Estados Unidos. Sendo assim, o Facebook se tornou um 
dos meios mais importantes para a comunicação entre empresas e clientes.

[…] A ideia de rede social começou a ser usada há cerca de um século atrás para 
designar um conjunto complexo de relações entre membros de um sistema social 
em diferentes dimensões. A partir do século XXI, surgiram as redes sociais na 
internet e do ponto de vista sociológico, permaneceram os mesmos conceitos […] 
(TELLES, 2010).

Interagir, compartilhar e criar conteúdo foram três ações que as redes sociais integra-
ram ao dia-a-dia dos usuários de Internet. No cenário que tem-se, hoje em dia, as pes-
soas já se articulam via Internet ocorrendo nesse espaço també m a comunicaç ã o entre 
elas, a reproduç ã o de idé ias, os valores e comportamentos desses usuários. Segundo 
Lúcia Lemos (2008, p. 3), “no ciberespaç o, cada sujeito é  efetivamente um potencial 
produtor de informaç õ es, temos visto isso na forma de blogs noticiosos e até mesmo 
produções de áudio-visual em websites como Youtube e Soundcloud”.

[...] cada vez mais, as pessoas estã o organizadas nã o simplesmente em redes sociais, 
mas em redes sociais mediadas por computador [...] indivíduos montam suas re-
des, online e offl  ine, com base em seus interesses, valores, afi nidades e projetos. Por 
causa da fl exibilidade e do poder da internet a interação social on-line desempenha 
crescente papel na organização social como um todo (CASTELLS, 2003; p.109).

Os usuários de redes sociais acabam por estabelecer entre si laços, buscando apoio, 
referê ncias, informaç õ es e a sensaç ã o de “pertencimento”. Castells (2003, p.109) cita 
também que,

[...] as redes-online, quando se estabilizam em sua prática, podem formar comuni-
dades, comunidades virtuais, diferente das físicas, mas não necessariamente menos 
intensas ou menos efi cazes na criação de laços e mobilização.

Mí dias sociais, redes sociais online, conteú do gerado pelo consumidor, mí dia gerada 
pelo consumidor ou ainda social media sã o termos que demonstram que o usuário/lei-
tor pode, na Internet, disseminar seus conteú dos. Sites de redes sociais como serviç os 
baseados na web que permitem aos indiví duos construir um perfi l pú blico ou semi-
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pú blico, articular-se com uma lista de outros usuá rios é o que é defi nido como redes 
sociais na Internet, de acordo com Boyd e Ellison (2007, p.1).

As comunidades estão em constante mudança, o crescimento da socialização via 
Internet é um indicativo disse (apud BOYD; ELLISON, 2007). As tecnologias da 
informaç ã o permitiram hoje que houvesse uma inversã o de poder dentro do âmbito 
comunicacional. Se antes o domí nio da comunicação era dos grandes grupos de mí dia 
e das corporaç õ es, hoje també m é  de posse dos usuá rios comuns da web. Esse panora-
ma modifi ca completamente a maneira de se pensar, praticar e avaliar aç õ es de relaç õ es 
pú blicas em prol de marcas e empresas.

4. A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURITIBA: USANDO O 
HUMOR PARA FALAR SÉRIO
Durante certo tempo a comunicação organizacional foi vista de forma pragmática 
como transmissão de informações voltada ao controle de pensamentos e ações (BUE-
NO,2009). Contudo, com o advento das novas tecnologias da informação, novas prá-
ticas tiveram de ser consideradas, em resposta advindas da globalização do mundo con-
temporâneo. As organizações, por fazerem parte dessa sociedade em constante mudan-
ça, precisa reavaliar e assumir novas formas de se comunicarem com o público – assim 
como, muitas vezes, as próprias práticas profi ssionais – parecem não mais dizer respeito 
aos complexos fenômenos da sociedade contemporânea (LIMA, 2008, p.110).

Quando se pensa em organizações, às vezes se esquece que elas são formadas por pes-
soas reais. Dessa forma pode-se perceber que existe uma demanda de uma comunica-
ção mais humanizada (MUMBY, 2010), dentre várias novas formas de se lidar com a 
comunicação organizacional, a que se pode ver sendo usada sempre de formas interes-
santes pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) é o humor.

Rabaça e Barbosa (1987) conceituam o humor como um gênero para a criação intelec-
tual que utiliza muitas das mais diversas formas de arte para se expressar. Não apenas 
como diz o dicionário, uma “disposição de espírito ou a capacidade de compreender, 
apreciar ou expressar coisas cômicas, engraçadas ou divertidas” (MICHAELIS, 1998), 
é “uma postura que possibilita uma visão não convencional da vida, uma visão desmis-
tifi cadora da existência humana”.

4.1. ANÁLISE DO CASO
Durante todo o estudo da página do Facebook da PMC foi notado que o caminho do 
humor foi usado para quebrar o gelo do relacionamento entre um meio de comuni-
cação de uma organização estatal e o seu público. Nas redes sociais, tem-se um canal 
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em que a comunicação pode ser feita de forma direta com seu público, podendo assim 
receber um feedback de forma mais imediata.

A PMC optou pelo uso do facebook, criando assim um canal ofi cial de comunicação 
direta com moradores e turistas. Analisando outras capitais e suas páginas da rede 
social, Curitiba acaba por ser pioneira usando de formas de comunicação que já se 
mostraram positivas no âmbito de comunicação de empresas privadas, como casos já 
mostrado por periódicos como o caso da rede de varejo Ponto Frio, que usando de 
humor conseguiu aumentar os seus acessos e melhorar o relacionamento com seus 
clientes (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2012).

Nos dias atuais, o usuário seleciona o que vai alimentar seu feed de notícias, sendo 
assim é necessário que haja uma comunicação que seja direcionada, que consiga se 
relacionar com o público para conseguir esse espaço tão desejado.

Jenkins já elenca em seu livro “Cultura da Convergência” (2008) as mudanças que o 
público teve no passar dos anos, por causa do grande volume de organizações e pessoas 
usando as redes sociais.

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são 
ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e fi cavam onde mandavam que 
fi cassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante 
lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram 
indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se 
o trabalho de consumidores de mídia já foisilencioso e invisível, os novos consu-
midores são agora barulhentos e públicos (JENKINS, 2008, p. 45).

Tendo em vista esses pontos elencados, pode ser tido como um verdadeiro desafi o 
manter uma página de rede social atraente, quando o seu produto está relacionado 
com empresas estatais, foi usando o caminho já trilhado por empresas privadas que a 
PMC conseguiu agregar um público crescente em sua página.

A página do Facebook da Prefeitura Municipal de Curitiba foi criada em 2013 com 
uma ideia de reformular a forma de se comunicar com os moradores da cidade e tentar 
desmistifi car as mensagens vindas do órgão público as pessoas1. Tentando se comuni-
car com a geração Y, a geração que mais usa a Internet e mais consome cultura pop2, 
a Prefs (apelido carinhoso que a página recebeu dos seus leitores) usa do humor para 
tentar quebrar qualquer tipo de barreira e preconceito com corporações.

Uma assessoria moderna precisa defi nir com precisão as estratégias de comuni-
cação para os diferentes perfi s de mídia e de público, e identifi car as oportuni-
dades de inserção de matérias nos mais diferentes veículos. (LORENZON; MA-
WAKDIYE, 2002, p. 12).

1 De acordo com o que é visto em entrevista da equipe com o Jornal Gazeta do Povo, disponível 
em: <http://www.gazetadopovo.com.br/videos/saiba-quem-esta-por-tras-do-facebook-da-prefs-de-
-curitiba/>.
2 De acordo com matéria e pesquisas feitas pela Revista Galileu, Disponível em: <http://revistagalileu.
globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html>.
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Em uma das postagens que mais chamou atenção, a página fazia uma brincadeira 
sobre uma suposta proibição da Galinha Pintadinha, mas na verdade era um artifício 
para chamar atenção para um aviso sobre a vacinação de sarampo. A postagem acabou 
atraindo cerca de 80 mil likes e mais de 15 mil3 compartilhamentos, o post atraiu a 
atenção de outros perfi s corporativos, como o Shopping Estação, também de Curiti-
ba, que aproveitando o tema da postagem divulgou que a personagem estaria no local 
animando os clientes. A gravadora da Galinha Pintadinha, a Som Livre, também se 
manifestou via comentários. “Acabamos de receber um telefonema da Galinha Pinta-
dinha. Ela disse que achou a brincadeirinha engraçada, mas que no início fi cou com 
medo, pois adora seus amiguinhos de Curitiba” (PREFS, 2014), disse a página atrain-
do feedback de usuários de fora da cidade.

Não foi a primeira vez que outras marcas conversaram com a página da prefeitura pelo 
uso de personagens, em abril do mesmo ano personagens do desenho animado “Hora 
da Aventura” foram usados em uma postagem sobre o clima da cidade e o canal de TV 
exibidor e produtor do desenho, Cartoon Network, acabou entrando em contato via 
Facebook e agregando valor a postagem fazendo comentários e levando novos acessos.

Já para falar das fi nanças da Prefeitura, o jogo de videogame Th e Legend Of Zelda: A 
Link To Th e Past foi usado. Nele o personagem principal ganha dinheiro ao bater em 
árvores, fazendo, assim, o link para conversar sobre a economia feita no ano de 2014 
usando como o texto uma brincadeira sobre “dinheiro não dar em árvore”

O número de curtidas da postagem passou de 5000 e os compartilhamentos de 700. 
A página tem sempre o cuidado de, ao anunciar as obras e feitos da prefeitura não 
citarem o nome do prefeito e sim se pronunciarem pela instituição, trazendo assim 
transparência na comunicação com seus seguidores. No Rapport Nora-Minc, do fi nal 
dos anos 1970, cunhou-se o termo “telemática” para a sociedade ocidental, um concei-
to que já era utilizado no Japão (Nora e Minc, 1980). Nesse relatório, apontava-se que 
“rendas ilícitas, privilégios e fraudes alimentam-se da obscuridade” (PREFS, 2014). 
Boa governança está associada, então, a práticas de gestão transparentes. Um outro 
exemplo do uso da página para prestação de contas foi uma postagem sobre obras 
feitas na cidade.

Reclamações e enfrentamentos são corriqueiros no trabalho de um assessor, nas mídias 
sociais, em que as respostas tendem a ser mais instantâneas não é diferente. Quando 
se pensa em mídias sociais e como usá-las tem-se quatro regras para se pensar, são elas: 
permitir interações; não controlar as interações, e sim infl uenciá-las; não falar apenas 
de si, e sim criar um meio de diálogo, por meio de respostas e interações com todos; 
e sempre estar de acordo com a linguagem do emissor (TELLES, 2010). Nessa pos-
tagem um usuário reclamou sobre uma outra obra que não havia sido entregue pela 
gestão, prontamente (de acordo com os horários das postagens) foi-se respondido e 
elucidado o problema tendo de forma rápida um feedback positivo vindo do leitor.

3 Dados do site Adnews, disponível em: <http://www.adnews.com.br/internet/prefeitura-de-curitiba-
-bane-galinha-pintadinha-e-impacta-mais-de-tres-milhoes>.
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Um outro caso, até maior do que o anterior, trouxe uma pequena crise para a equipe 
de assessoria: A prefeitura realizaria um casamento coletivo na cidade, após reclama-
ções da bancada evangélica na Câmara de Vereadores em virtude de uma imagem 
atrelada à postagem que mostrava casais homoafetivos e um casal heterossexual, a 
prefeitura tirou o texto. Uma moção de repúdio foi lida no Plenário da Câmara de 
Vereadores pela vereadora Carla Pimentel, ela foi apoiada por diversos parlamentares. 
O texto divulgado pela parlamentar em sua página pessoal dizia:

Curitiba terá em dezembro o maior casamento coletivo já realizado na cidade com 
aproximadamente 1,5mil “casais”. Para a cerimônia, podem fazer a inscrição casais 
homoafetivos e que queiram fazer a renovação de votos. A promoção da cerimônia 
(sic) é do poder Judiciário em parceria com a Prefeitura de Curitiba (PIMENTEL; 
2013; Página do Facebook4)

O destaque na palavra casais foi dado pela própria vereadora ao redigir a moção, que 
nada mais é do que uma repetição do texto original postado pela página da prefeitura. 
Em plenário ela explanou suas convicções que dizem que casamento só deve aconte-
cer por pessoas de sexo distinto, Carla Pimentel (2013) afi rmou ainda que não é uma 
questão religiosa e sim uma questão de princípios de governança, já que considera 
a publicação foi tendenciosa para um Estado laico5, por outro lado outros vereado-
res se manifestaram contrários ao posicionamento e criticaram o cunho religioso da 
discussão. Com isso a postagem original foi retirada do ar e uma resposta sobre tal 
exclusão foi dada:

Não houve intenção de ofender qualquer grupo, mas sim de informar a todos 
os públicos que podem usufruir do serviço. A página da Prefeitura de Curitiba 
no Facebook optou por retirar o conteúdo para conservar seu caráter agregador 
e garantir o espaço de todos os públicos. A retirada da publicação não altera a 
disposição da Prefeitura de Curitiba para promover a igualdade em todos os âmbi-
tos, como determinam as leis de nosso país, a começar pela Constituição Federal 
(PREFS, 2013).

Após a retirada da postagem, usuários da página entraram em contato contra tal ati-
tude, sites de notícias deram cobertura ao acontecido6 e até mesmo grupos LGBTT 
entraram em contato com a página. Depois de pressão por ambos lados a imagem vol-
tou a ser compartilhada pelo perfi l institucional, junto com um pedido de desculpas 
da equipe. A maioria dos seguidores acabou tendo uma atitude contrária a Câmara 
dos Vereadores e a exclusão do conteúdo pela página, criando uma demanda para 
uma resposta e também uma re-postagem da imagem. Esse caso pode ser visto como 
a primeira crise da página, o mesmo jeito descontraído que a ajudou a fazer sucesso, 
acabou por trazer um problema, não pelo teor da postagem e sim por outros fatores 

4  Página pessoal da vereadora disponível em: <https://www.facebook.com/carla.pimentel.52459?fref=ts>
5 Notícia disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/10/prefeitura-de-curitiba-e-
-criticada-e-republica-imagem-com-casais-gays.html>
6 Site iGay noticiou o ocorrido – Disponível em: <http://igay.ig.com.br/2014-10-02/prefeitura-de-
-curitiba-se-desculpa-e-acrescenta-casal-gay-em-casamento-coletivo.html>
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como por exemplo uma comunicação com outras esferas da prefeitura para se ter uma 
posição sobre como lidar com essa ideia.

Nenhuma empresa, por mais sólida, admirada e moderna que seja, está imune 
à crise. Esse princípio básico da administração de crise, mesmo repetido e mais 
do que evidente, ainda continua esquecido por muitas organizações (FORNI, 
2002, p.363).

A crise não é algo com que uma empresa ou, nesse caso, um governo se depara dia-
riamente. Umas das características da crise é o fator surpresa, é como um acidente, 
muito embora Bueno (2009) defende a idéia de que uma crise, antes de eclodir, 
costuma dar a sinais.

Depois de um acidente, empresas e órgãos responsáveis devem decidir rapidamen-
te o quanto vão revelar, quando e a quem se dirigir. Se um acidente é de interesse 
nacional, a mídia vai descobri-lo e espalhar a notícia quase imediatamente (SUS-
SKIND; FIELD, 1997, p. 78).

Geralmente, antes mesmo que os envolvidos fi quem cientes dos problemas, a informa-
ção e os acontecimentos já se encontram fora de controle.

No mercado, admite-se como crise (do ponto de vista da comunicação) aconteci-
mentos que, pelo seu potencial explosivo ou inesperado, têm o poder de desesta-
bilizar organizações e governos e suscitar pauta negativa (FORNI, 2002, p.373).

Deve-se possuir um planejamento prévio para situações de crise, num caso como esse, 
talvez fosse melhor conversar com o gabinete da prefeitura para que fosse explicado a 
intenção agregadora da postagem para que uma posição ofi cial tivesse sido a primeira 
a ser usada.

Mesmo após esse problema, a página continuou a crescer, o número de seguidores 
pode ser considerado um termômetro, em abril de 2014 a página possuía 118 mil 
seguidores, em outubro esse número era de cerca de 392 mil pessoas (cerca de um 
aumento de 300%, em seis meses), em janeiro de 2015 o número já chega a 457.611 
seguidores e 5813 acessos por dia7.

Com a exposição e atenção que a página da PMC conquistou, outros municípios 
tentaram uma estratégia parecida. Como comparativo, a página do Rio. no Facebook, 
possuía em 15 de outubro de 2014, 122 mil seguidores, 269 mil a menos que Curitiba 
na época. Em março do mesmo ano, a página do facebook da Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro, possuía apenas 13 mil, conseguiu esses números após uma ação 
de marketing em parceria com a página da capital paranaense em que as duas pre-
feituras fariam um casamento, uma ação em que as duas prefeituras iriam selar um 
matrimônio e pediam doações para serem distribuídas nas cidades, mesmo o Rio de 

7 Dados da própria página do Facebook em consultas de Abril de 2014, Outubro de 2014 e Janeiro 
de 2015.
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Janeiro possuindo quase o quadruplo da população de Curitiba foi necessário um en-
volvimento entre as duas páginas para que a capital carioca conseguisse um número 
maior de acessos e seguidores. Com o passar do tempo, a página do Rio de Janeiro 
abandonou tal estratégia e voltou a usar um modus operandi pragmático e em janeiro 
de 2015 possui 126.458, um crescimento muito pequeno em comparação ao obtido 
pela PMC.

5. CONCLUSÃO
A comunicação não estaciona, está sempre evoluindo e agregando valores e tecno-
logias. Hoje os consumidores são produtores, já que podem fornecer informação 
crítica por seu comportamento, e por suas demandas, ajudando constantemente as 
companhias a modifi carem e adaptarem os seus produtos e serviços (CASTELLS, 
2003). Revistas eletrônicas, blogs, redes sociais e outras já são uma realidade para 
muitas empresas, onde cada vez mais buscam se aperfeiçoar e competir em terrenos 
que antes não atingiam.

A página da Prefeitura Municipal de Curitiba pode ser vista como uma pioneira no seu 
meio, se não em comunicação digital provavelmente em comunicação pública, usando 
de humor para chamar a atenção e cativar seus seguidores. É preciso primeiro analisar 
quem é o seu público, para quem você está falando (LIMA, 2008). Dessa forma a 
página da Prefeitura de Curitiba conseguiu ver que, usando de Cultura Pop e meme 
eles poderiam se comunicar de forma muito mais rápida e obter uma absorção muito 
maior de seu conteúdo.

Durante o ano de 2014 pôde ser percebido um aumento de 300% em seu número de 
assinantes, como também um índice avaliativo alto, recebendo 4,5 de 5 estrelas, nota 
essa almejada por páginas do meio.

Com esse feedback pode ser visto uma nova tendência em relação ao uso de páginas 
por órgãos públicos, já que percebemos que outras prefeituras já estão mais inclinadas 
a esse tipo menos taciturno de se comunicar. Pierre Lévy (1999), em seu livro Ciber-
cultura, já dizia que a tecnologia não é boa, nem má, muito menos neutra, mas a nós 
nos cabe entender o quanto seu uso na sociedade é irreversível. Nos dias atuais é irre-
versível estar nas redes sociais para qualquer usuário, porém na administração pública 
até pouco tempo nem se pensava no assunto. Foi observado nesse artigo que o case da 
Prefeitura de Curitiba se tornou um paradigma e a experiência analisada mostra que é 
necessário até mesmo para o Estado se adaptar a Internet.
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RESUMO: O presente artigo tem como problema compreender as alterações que ocorrem 
nas rotinas produtivas do Jornal Correio Braziliense, do Distrito Federal a partir da implan-
tação do aplicativo WhatsApp para uso do público leitor e verifi car quais as consequências 
dessa mudança para o processo de construção da notícia, alterando o seu fl uxo tradicional. Os 
métodos utilizados foram a revisão bibliográfi ca, a entrevista em profundidade com editores 
do jornal e a observação participante. Observa-se que o uso do WhatsApp alterou as rotinas 
tradicionais implantando novo ritmo durante as reuniões de pauta e na práxis jornalística e 
proporcionou uma ampliação do relacionamento do jornal com o público leitor, estreitando 
o vínculo com os cidadãos comuns que passaram a protagonizar a produção das notícias.

PALAVRAS-CHAVE: Correio Braziliense. Rotinas produtivas. WhatsApp. Participação 
do leitor.

BRAZILIENSE AND WHATSAPP MAIL: PATTERNS 
NEW PRODUCTIVE AND PUBLIC INVOLVEMENT 
IN THE NEWS CONSTRUCTION PROCESS
ABSTRACT: Th is article has as problem understanding the changes that occur in the pro-
ductive routines of the newspaper Correio Braziliense, from Distrito Federal starting by the 
implementation  of the WhatsApp application for reading public use and see which conse-
quences of this change of the news construction process, changing its traditional fl ow. Th e 
methods used were the literature review, in-depth interview with newspaper editors and par-
ticipant observation. It is observed that the use of WhatsApp changed the traditional routines 
deploying new rhythm during staff  meetings and in journalistic practice and provided an 
extension of the newspaper’s relationship with the reading public, strengthening the link to 
the ordinary citizens who became the protagonists of the production the news.
KEYWORDS: Correio Braziliense. Production routines. WhatsApp. Reader participation.
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1. APRESENTAÇÃO
Que alterações ocorrem nas rotinas produtivas do Jornal Correio Braziliense a partir 
da utilização do aplicativo WhatsApp pelo público leitor? Quais as consequências para 
o processo de construção da notícia? Essas são as perguntas que orientam esse artigo 
que, a partir de uma revisão bibliográfi ca, retoma conceitos importantes sobre a teoria 
do newsmaking e o conceito de gatekeeper (portão selecionador), buscando compre-
ender à luz das rotinizações tradicionais das redações dos jornais como a introdução de 
um aplicativo para smartphones – WhatsApp - pode alterar as rotinas produtivas em 
um jornal que ainda mantém as práticas de redação tradicionais. Além disso, é funda-
mental entender, que papel o leitor assume nesse processo de construção das notícias a 
partir do momento que se rompe com o fl uxo comunicativo de emissores e receptores 
em contextos distintos.

Para a realização desse trabalho, valeu-se do método de observação participante.

A observação participante realizada com a fi nalidade de observar comportamentos 
das pessoas em relação aos meios de comunicação pressupões a inserção do pes-
quisador no ambiente investigado e, em geral, objetiva observar como se processa 
a recepção das mensagens dos mass media, como elas são entendidas, decodifi cadas 
e reelaboradas. Pode também ter a fi nalidade de observar os processos comunica-
tivos interpessoais, grupais ou comunitários, envolvendo os meios massivos ou 
outros processos de comunicação como os grupais, e meios alternativos de comu-
nicação (PERUZZO, 2010, p. 136).

Esta pesquisa também se baseou em entrevistas em profundidade. Essa metodologia 
busca, com base nas teoristas e pressupostos defi nidos pelo investigador, recolher res-
postas a partir da “experiência subjetiva” de determinada fonte, que será selecionada de 
acordo com o grau de detenção das principais informações pretendidas.

Os dados não são apenas colhidos, mas também resultado de interpretação e re-
construção pelo pesquisador, em diálogo inteligente e crítico com a realidade. 
Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou 
aprofundá-lo, descrever processos e fl uxos, compreender o passado, analisar, dis-
cutir e fazer prospectivas. Possibilitam ainda identifi car problemas, microintera-
ções, padrões e detalhes, obter juízos de valor e interpretações, caracterizar a ri-
queza de um tema e explicar fenômenos de abrangência limitada (DEMO Apud 
DUARTE, 2010, p.63).

A partir das pesquisas e intervenções realizadas, esse artigo pretende contribuir com 
as discussões acerca das novas confi gurações das rotinas produtivas jornalísticas e 
suas práticas institucionalizadas, bem como com discussões recentes sobre o papel 
que o cidadão comum, ocupando tradicionalmente o papel de receptor, ocupa fren-
te a abertura de canais para participação em veículos de imprensa que resultam em 
produções noticiosas.
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2. DE QUEM É A DECISÃO 
DE PUBLICAÇÃO?
Na teoria do gatekeeping, o processo de produção da informação é gerado a partir de 
uma série de escolhas onde o fl uxo de notícias passa pelos chamados gates, os “portões” 
caracterizados como áreas de decisão em relação às quais o jornalista, no caso, o gateke-
eper, deve decidir se a notícia será ou não escolhida para ser publicada. De acordo com 
Traquina (2005), “se a decisão for positiva, a notícia acaba por passar pelo ‘portão’, se 
não for, a sua progressão é impedida, o que na prática signifi ca a sua ‘morte’ porque 
signifi ca que a notícia não será publicada, pelo menos nesse órgão de informação” 
(LEWIN apud TRAQUINA, 2005 p. 150). As decisões dos jornalistas dependem de 
juízos de valor que são baseados no “conjunto de experiências, atitudes e expectativas 
do gatekeeper” (WHITE apud TRAQUINA, 2005, p. 150).

As notícias, segundo Shudson (1989) são explicadas como um produto das pessoas e 
das suas intenções, teoria designada como “ação pessoal” (SHUDSON, apud TRA-
QUINA, 2005, p. 150).

A teoria do gatekeeper analisa as notícias apenas a partir de quem produz: o jorna-
lista; A teoria do gatekeeper avança igualmente uma concepção bem limitada do 
trabalho jornalístico, sendo uma teoria que se baseia no conceito de ‘seleção’, mini-
mizando outras dimensões importantes do processo de produção das notícias, uma 
visão limitada do processo de produção das notícias (TRAQUINA, 2005, p. 151).

A partir de estudo no qual foram utilizados dezesseis jornalistas com as responsabili-
dades de um gatekeeper: “Gieber concluiu que o fator predominante sobre o trabalho 
jornalístico era o peso da estrutura burocrática da organização e não as avaliações 
pessoais do jornalista que, segundo Gieber, ‘raramente’ entravam no processo de se-
leção”. Segundo Traquina (2005), a compreensão das notícias só é feita a partir do 
entendimento das “forças sociais” que infl uenciam a sua produção (GIEBER apud 
TRAQUINA, 2005, p. 152).

Segundo Glitin, os próprios processos de enquadramento são infl uenciados 
pelas pressuposições tradicionais do jornalismo:

1. As notícias envolvem acontecimentos e não as condições que 
produzem os acontecimentos; as notícias privilegiam as pessoas 
e não o grupo;

2. As notícias destacam o confl ito e não o consenso;

3. As notícias privilegiam o fato que ‘alimenta’ a ‘estória’ e não o 
fato que a explica” (GLITIN apud TRAQUINA, 2005, p.198)

As notícias, de acordo com Traquina (2005), são uma construção social na qual a 
natureza da realidade é uma das condições que auxilia no processo para moldar as 
notícias (TRAQUINA, 2005, p. 204), que refl etem:
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A ‘realidade’, os aspectos manifestos do acontecimento; 1) os constrangimentos 
organizacionais, que poderão incluir a intervenção direta do (s) proprietário (s), 
e os imperativos econômicos; 2) as narrativas que governam o que os jornalistas 
escrevem; 3) as rotinas que orientam o trabalho e que condicionam toda a ativida-
de jornalística; 4) os valores-notícia dos jornalistas; e 5) as identidades das fontes 
de informação com quem falam. Para a teoria interacionista, o mundo social e 
político não é uma realidade predeterminada e ‘dura que os jornalistas ‘refl etem: a 
atividade jornalística é, para estes teóricos, bem mais complexa do que a ideologia 
jornalística sugere (TRAQUINA, 2005, p. 204).

2.1. SELECIONADORES EM CÂMBIO
De acordo com Traquina (2005), na teoria interacionista, as notícias são o resultado de 
processos de interação social não apenas entre os jornalistas e as fontes, mas também 
entre os próprios jornalistas, que são vistos como membros de uma comunidade pro-
fi ssional (TRAQUINA, 2005, p. 201). Sobre o processo de produção:

A noticiabilidade é construída através de acordos mútuos realizados pelos chefes, 
que trabalham para assegurar este equilíbrio interpessoal (...). A avaliação da noti-
ciabilidade é um fenômeno negociado, constituído pelas atividades de uma com-
plexa burocracia, desenhada para supervisionar a rede informativa (TUCHMAN 
apud TRAQUINA, 2005, p. 202).

De acordo com Traquina (2005), para a teoria interacionista, não é possível a compre-
ensão das notícias sem compreender a identidade e a cultura dos jornalistas e demais 
profi ssionais do campo jornalístico (TRAQUINA, 2005, p. 203).

O primeiro poder dos jornalistas, segundo Traquina (2005) é o poder de decisão sobre 
o que é notícia, “sabendo que a notícia dá existência pública aos acontecimentos ou 
à problemática. É o já mencionado saber de reconhecimento”. O segundo poder dos 
jornalistas é a palavra fi nal sobre a construção do acontecimento como notícia: “As 
notícias são elaboradas com a utilização de padrões industrializados, ou seja, formas 
específi cas que são aplicadas aos acontecimentos, como, por exemplo, a pirâmide in-
vertida” (TRAQUINA, 2005, p.204).

Para Shudson, traduzido por Traquina (2005), “o poder dos media não está só (nem 
principalmente) no seu poder de declarar as coisas como sendo verdadeiras, mas no 
seu poder de fornecer as formas sob as quais as declarações aparecem” (SHUDSON, 
apud TRAQUINA, 2005, p. 203). E é justamente essa comunidade jornalística 
que, em conjunto com os veículos de comunicação, tem papel importante sobre a 
sociedade moderna.

A “tribo jornalística”, também chamada de comunidade interpretativa – “grupo uni-
do pelas suas interpretações partilhadas da realidade” (HYMES, apud TRAQUINA, 
2008, p.24,) é apresentada por Traquina (2008) que ressalta a proximidade dos 
jornalistas com o fato, com a notícia, e a dependência do repórter que passa a se-
guir os passos do outro e a também compartilhar informações com os concorrentes 
(TRAQUINA, 2008, p.27).
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O cerne da questão é que ninguém segue as notícias tão de perto como os jorna-
listas. Os jornalistas monitorizam a cobertura uns dos outros. Mesmo quando não 
estão em contato direto, os jornalistas confi am fortemente no trabalho uns dos 
outros, como prática institucionalizada, para ideias de histórias e confi rmação dos 
seus critérios noticiosos (TRAQUINA, 2008, p. 27).

Traquina (2008) defi ne o conceito de noticiabilidade como “conjunto de critérios e 
operações” que julgam se determinado fato é merecedor da transformação em matéria 
noticiável e, desta forma, adquirindo valor-notícia (TRAQUINA, 2008, p.63).

Ao falar sobre critérios de noticiabilidade, Traquina faz uma comparação de três épo-
cas distintas - anos 70 do século XX, anos 30-40 do século XIX, e as primeiras déca-
das do século XVII - demonstrando que com o passar do tempo ocorreram poucas 
variações nos “valores-notícia básicos”. O autor português reproduz o pensamento de 
Mitchell Stephens quanto às “qualidades duradouras” das notícias: o extraordinário, 
o insólito, o atual, a fi gura proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte. 
(STEPHENS apud TRAQUINA, 2008, p.63).

Que a humanidade tem permutado uma mistura semelhante de notícias com con-
sistência através da história e através das culturas que criam interesse nestas notícias 
parece inevitável, se não inato (STEPHENS, apud TRAQUINA, 2008, p.63).

Entretanto, o autor reforça também que os valores-notícias não são imutáveis, quando 
se tratam de mudanças de uma época para outra, “com sensibilidades diversas de uma 
localidade para outra, com destaques diversos de uma empresa jornalística para outra, 
tendo em conta as políticas editoriais” (STEPHENS apud TRAQUINA, 2008, p.94).

As defi nições do que é notícia estão inseridas historicamente e a defi nição da 
noticiabilidade de um acontecimento ou de um assunto implica um esboço da 
compreensão contemporânea do signifi cado dos acontecimentos como regras do 
comportamento humano e institucional (TRAQUINA, 2008, p. 95).

Uma das formas para que o processo de seleção dos acontecimentos seja infl uenciado, 
de acordo com Traquina (2008), está relacionada com as rotinas produtivas da organi-
zação jornalística (TRAQUINA, 2008, p. 93).

3. O JORNAL CORREIO 
BRAZILIENSE E O USO DO WHATSAPP

WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite 
trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, 
BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia e, sim, esses telefones podem trocar 
mensagens entre si! Como o WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de 
internet que você usa para e-mails e navegação, não há custo para enviar mensa-
gens e fi car em contato com seus amigos”1 (WHATSAPP, 2014).

1 PÁGINA ofi cial do WhatsApp. Disponível em: <http://www.whatsapp.com/>. Acesso em: 09 
out. 2014.
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Existente desde 2009, o WhatsApp possuía até agosto de 2014, 600 milhões de usuá-
rios em todo o mundo2. Entretanto o número de adeptos é cada vez maior visto que 
suas contribuições na comunicação, transmitindo uma boa imagem para quem ainda 
não o utiliza, conforme o artigo WhatsApp é um produto criativo? Uma abordagem cul-
turalista do novo meio de comunicação:

O aplicativo WhatsApp foi uma reformulação de uma ideia que já existia. O Face-
book e o Skype são programas que já existiam antes do WhatsApp e possuem fun-
ções para troca de mensagens, utilizados em computadores. No entanto, os criado-
res fi zeram um aplicativo voltado, inicialmente, para a plataforma de celulares. As 
características do produto WhatsApp que se tornaram os principais atrativos para 
os usuários no mundo são: interface gráfi ca, facilidade, instantaneidade, comuni-
cabilidade intragrupal, multimídia, privacidade e também ausência de qualquer 
tipo de anúncio (CUNHA; FORMIGA SOBRINHO, 2014).

De acordo com Cunha e Formiga Sobrinho (2014), o que explica a popularidade do 
aplicativo – que atualmente registra 700 milhões de fotos e 100 milhões de vídeos 
enviados entre os usuários a cada dia – é o número cada vez maior de adeptos da pla-
taforma mobile que se interessa pela comunicação instantânea, e que “avança progres-
sivamente entre a população que tem acesso às tecnologias” (CUNHA; FORMIGA 
SOBRINHO, 2014).

No Brasil, o WhatsApp já possui um público cativo: o serviço de mensagens está insta-
lado em 74% dos smartphones dos brasileiros, segundo dados da Nielsen e da Mobile 
Marketing Association3. A popularidade é tanta que essa mesma pesquisa mostra que 
ele já é mais usado que o aplicativo de mensagens do Facebook para dispositivos móveis.

Em uma matéria feita para o site do Correio como forma de divulgação da utilização 
do WhatsApp para receber conteúdos, o jornal convocou os leitores:

Leitores do Correio Braziliense ganharam mais uma ferramenta para interagir com 
o jornal e sugerir pautas. Desde domingo (8/6), a redação conta com um número 
de celular para receber mensagens pela rede social móvel WhatsApp. Basta instalar 
o programa no smartphone e registrar o número (61) 9256-3846 à lista de con-
tatos para acionar a equipe. Ao se deparar com um fato inusitado ou grave que 
possa virar tema de reportagem, o leitor registra tudo e envia o que testemunhou 
por foto, vídeo, áudio e texto. A sugestão será avaliada e apurada pelos jornalistas 
e fotógrafos de plantão (CORREIO BRAZILIENSE, 2014).

Em fase de testes no Correio Braziliense, o WhatsApp é utilizado desde junho de 2014 e 
está sob a responsabilidade da editoria de cidades, pois percebeu-se que a maioria das 
colaborações vindas dos leitores é referente à Brasília, cidade-sede do Jornal. Entretan-

2 WHATSAPP tem 600 milhões de usuários ativos mensais. 2014. Disponível em: <http://g1.
globo.com/tecnologia/noticia/2014/08/whatsapp-tem-600-milhoes-de-usuarios-ativos-mensais-
diz-empresa.html>. Acesso em: 09 out. 2014.
3 NO BRASIL, WhatsApp está instalado em 74% dos celulares. 2014. Disponível em: <http://
olhardigital.uol.com.br/noticia/41375/41375>. Acesso em: 11 out. 2014.
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to, os jornalistas do Correioweb – versão online do jornal - também têm auxiliado no 
papel de monitoração e apuração do conteúdo recebido via WhatsApp.

Na primeira semana – a partir da divulgação na internet e no jornal impresso do 
número do celular que o Correio receberia as mensagens – os leitores enviavam, em 
média, 300 mensagens por dia. Os conteúdos, em geral, são relacionados a crimes, 
acidentes de trânsito e imagens ou vídeos inusitados.

4. JORNAL E LEITOR: 
RELAÇÃO DE MÃO DUPLA
No período anterior ao advento da internet os papéis exercidos pelo público e pelos 
veículos de comunicação no processo comunicativo eram bem claros: ouvintes, teles-
pectadores e leitores exerciam o papel de receptores de conteúdo, enquanto os veículos 
de comunicação eram conhecidos por serem proprietários da informação e únicos 
emissores de conteúdo jornalístico. O modelo do processo comunicativo era concebi-
do como a relação de produtores e de consumidores de informação.

Entretanto, com o surgimento da internet e de todas as ferramentas e plataformas 
comunicacionais que ela propiciou, os antigos receptores passaram também a ter a 
oportunidade de produzir conteúdo, mudando signifi cativamente os processos comu-
nicacionais. Com o advento da rede mundial de computadores e das redes sociais na 
internet: a comunicação passa a ser de todos para todos (LÉVY, 1998).

Ao utilizar o Correio Braziliense para ilustrar uma das importantes alterações nas roti-
nas produtivas e cultura dentro das redações jornalísticas, foi verifi cado que, por meio 
do maior número de canais de comunicação entre o leitor e o Jornal, estabeleceu-se 
uma maior relação de proximidade, complementação e confi ança entre ambos. Essa 
questão é reiterada por meio das observações feitas durante a observação participante e 
também pela entrevista com o diretor executivo do Correio Braziliense, Carlos Alexan-
dre Silva de Souza. Para ele, esse estreitamento na relação com o leitor deve-se ao fato 
de que “como hoje fi cou muito mais fácil as pessoas se comunicarem e produzirem 
conteúdo, denunciar algo... o Correio Braziliense e outras empresas estão criando mais 
canais, exatamente para deixar essa comunicação horizontal mais intensa”.

Hoje em dia você tem uma participação popular muito mais intensa e isso é mui-
to bom. Isso cria um efeito positivo, pois com isso você expõe mais o jornalista 
e as empresas, elas fi cam mais abertas ao diálogo, à interação com o público. Ao 
mesmo tempo em que o público interage mais com o jornal, o jornal aprende 
mais, fi ca mais próximo das pessoas, ele supera as barreiras físicas que tínhamos 
antigamente (SOUZA, 2014).

A aproximação dessa relação entre o meio de comunicação de massa e o público por 
meio das mídias sociais é explicado por Castells (2003), ao citar Wellman (2003), 
quando afi rma que a internet, de uma forma geral, é apropriada para a geração de laços 
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fracos múltiplos, que são úteis ao fornecer informações, além de abrir novas oportuni-
dades a baixo custo: “A vantagem da Rede é que ela permite a criação de laços fracos 
com desconhecidos, num modelo igualitário de interação, no qual as características 
sociais são menos infl uentes na estruturação, ou mesmo no bloqueio, da comunica-
ção” (CASTELLS, 2003, p. 445).

Wellman demonstrou num fl uxo de descobertas coerentes no decorrer dos anos 
que o que surgiu nas sociedades avançadas é o que ele denomina “comunidades 
pessoais”: “a rede social do indivíduo de laços interpessoais informais, que vão de 
meia dúzia de amigos íntimos a centenas de laços mais fracos”. Tanto as comuni-
dades de grupo quanto as comunidades pessoais funcionam tanto on-line quanto 
off -line (WELLMAN apud CASTELLS, 2003, p. 444).

Tais laços citados por Castells não são referentes a apenas os usuários “comuns” da 
internet, mas também aos meios de comunicação que se inserem na rede.

Pode-se dizer que o estreitamento dos laços entre o Correio e os leitores se dá pela inte-
ração social mútua, que é “negociada entre os agentes e construída instantaneamente” 
(PRIMO citado por RECUERO apud CAVALCANTI, p. 47, 2008): “A interação 
social mútua forma redes sociais onde os laços são constituídos de um pertencimento 
relacional, que é emergente, caracterizado pelo ‘sentir-se parte’, através das trocas co-
municacionais” (RECUERO apud CAVALCANTI, 2008, p.51).

4.1. UM ESPAÇO DE PRODUÇÃO 
“DEBAIXO PARA CIMA”
Sabendo-se das necessidades de criar vínculos mais próximos com o seu público, o 
Correio Braziliense adotou, nos últimos cinco anos, de forma mais efetiva, um modelo 
voltado para a colaboração do leitor. A base desse modelo foi a maior utilização das 
mídias sociais digitais, bem como um olhar mais atencioso em relação a elas, permi-
tindo ao público uma maior quantidade de canais para envio de conteúdo, sendo esse 
em forma de texto, foto ou vídeo.

Para estabelecer um contato mais próximo do leitor, o Correio conta com os seguintes 
canais de comunicação: as redes sociais Facebook, Twitter e, mais recentemente, o uso 
do aplicativo para smartphones WhatsApp. Antes da emergência da sociedade da in-
formação e da disseminação do uso de mídias sociais digitais, o jornal contava apenas 
com outros meios mais tradicionais, como e-mail e telefone.

O diretor executivo do jornal Carlos Alexandre Silva de Souza ressalta a importância 
de manter o público como sendo um aliado do Correio Braziliense. Segundo ele, as 
redes sociais são uma importante fonte de informação porque os leitores podem cola-
borar com o jornal em determinado assunto: “não tem como o jornal estar em todos 
os lugares ao mesmo tempo, daí a importância dessa participação das pessoas”.
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As redes sociais são um importante canal de reverberação das notícias. Elas ser-
vem como um termômetro para nós, para sabermos quais são os assuntos que as 
pessoas estão comentando, qual é a reação das pessoas em relação a um grande 
acontecimento. Elas nos ajudam também a formular pautas e tudo mais. E, ao 
mesmo tempo, as redes sociais são também um instrumento para que consigamos 
entender a nossa produção de conteúdo. É uma via de mão dupla: temos o am-
biente das redes sociais, onde os leitores colaboram conosco e, ao mesmo tempo, 
nós expandimos o nosso conteúdo (SOUZA, 2014).

Chamada de Web 2.0, essa fase é caracterizada, de acordo com Cavalcanti na obra 
Eu, mídia, pelos veículos de comunicação, como se aproveitando da intensifi cação da 
comunicação mediada por computador e da maior interação entre os participantes do 
processo (público e jornalistas) para “desenvolver ferramentas e canais de comunicação 
que utilizem os bons conteúdos gerados de baixo para cima, com diversas fi nalidades” 
(PRIMO apud CAVALCANTI, 2008, p.84)

Assim, o conceito de jornalismo colaborativo, bem como sua fi nalidade, começa a se 
disseminar, cada vez mais, nos veículos de comunicação, bem como na rede mundial 
de computadores e a infl uenciar na forma de consumo e produção das notícias. Quem 
descreve esse contexto é Cavalcanti (2008):

Por jornalismo cidadão – chamado ainda de jornalismo colaborativo ou jornalis-
mo participativo – entende-se um modelo de jornalismo em que o leitor/usuário 
deixa de ser um mero receptor e participa, parcial ou integralmente, do processo 
de produção de um conteúdo jornalístico. Nesse formato, a participação tem um 
peso maior a partir do momento em que o produto fi nal, o que é tido como con-
teúdo noticioso de um veículo e estará disponível para os receptores, tem o dedo 
destes (CAVALCANTI, 2008, p. 2).

Quanto à colaboração do leitor do Correio Braziliense que pode resultar em pautas e 
em matérias jornalísticas, Carlos Alexandre Silva de Souza, discorda do termo jornalis-
mo colaborativo (cidadão ou participativo). O editor executivo esclarece que, em sua 
opinião, o jornalismo implica na realização de uma atividade específi ca com determi-
nadas técnicas a serem obedecidas.

O que eu acho que acontece, e na minha avaliação é muito bom, é uma maior 
participação do leitor na produção de conteúdo, que não necessariamente é jor-
nalismo. Acredito que o que ocorre é um maior exercício da cidadania, onde você 
tem o leitor/cidadão que tem mais canais onde ele pode se manifestar e exercer o 
direito de expressão dele, no sentido de denunciar, de manifestar sua opinião sobre 
determinado assunto (SOUZA, 2014).

O jornalista e pesquisador Cleyton Carlos Torres4 também discorda, neste caso, do 
uso do termo cidadão-repórter, para designar o indivíduo que exerce papel importante 
no processo de participação da produção de conteúdo – como fi ltro selecionador para 

4 TORRES, Cleyton Carlos. Jornalismo-cidadão ou jornalismo com colaboração? 2010. Dispo-
nível em:<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/jornalismocidadao_ou_jornalis-
mo_com_colaboracao>. Acesso em: 21 set. 2014
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determinado veículo de comunicação. Para ele, os atuais produtores e consumidores 
de informação devem ser tratados como aliados da imprensa profi ssional. Entretanto, 
“Chamá-los de jornalistas-cidadãos seria expor exatamente o lado negativo desse ‘ca-
samento’ mídia e sociedade: a maioria das pessoas não possui a formação necessária, 
muito menos a educação e bagagem que os jornalistas profi ssionais possuem. Co-
municólogos, então, remete aos profi ssionais formados em comunicação” (TORRES, 
2010). Segundo Torres (2010), o jornalismo participativo ou cidadão deve se estrutu-
rar a partir de jornalistas da imprensa tradicional juntamente com os colaboradores da 
imprensa, os cidadãos comuns.

5. CONCLUSÃO
Em meio ao modelo voltado para a colaboração do leitor do Correio Braziliense, o 
WhatsApp surgiu como facilitador, caindo nas graças do público, e, do jornal.

Sobre a experiência, Carlos Alexandre Silva de Souza afi rma que está sendo “extrema-
mente positiva” e que com o WhatsApp houve um aumento de matérias que tenham 
surgido a partir de alguma colaboração do leitor. A média até hoje é de uso de cerca de 
20% dos conteúdos enviados pelo aplicativo, que podem resultar em matérias para o 
jornal impresso ou como conteúdo online para o site ou para a página no Facebook. Os 
conteúdos não utilizados pelo Correio são, geralmente, informações sem a veracidade 
comprovada pelos jornalistas ou notícias antigas, já publicadas pela imprensa.

Para o editor-executivo, o aplicativo possui um “forte viés colaborativo” e intensifi ca o 
contato do jornal com os leitores: “Eles fi cam mais próximos de nós e vice-versa. Com 
isso conseguimos refl etir melhor o que está acontecendo na sociedade” (SOUZA 2014).

Para o subeditor de internet do Correio, Frederico Bottrel, o WhatsApp, por ter origem 
em funcionamento apenas na plataforma mobile foi melhor compreendido pelo leitor 
do Jornal do que pelas redes sociais Facebook e Twitter: “Isso se deve ao imediatismo 
que o aplicativo oferece” (BOTTREL, 2014).

O aproveitamento pelos veículos de comunicação da alta penetração de celulares entre 
os usuários, já dito por Ferreira (2008), permite o envio de material gerado e enviado 
pelos telefones celulares.

Milhões de pessoas têm, em seus celulares, pequenas centrais de captação e produ-
ção de texto, áudio e vídeo. Por outro lado, como já existe uma cultura de “mobili-
dade” estabelecida dentro dos grandes grupos de comunicação, seja para a difusão 
de notícias ou para a interatividade com o leitor, é relativamente fácil aproveitar 
o telefone celular também como um canal de recepção de conteúdos noticiosos, 
gerados pelos próprios leitores. (FERREIRA; CAVALCANTI, 2008, p. 84).

No ano de 2008, o autor Paulo Henrique Ferreira, na obra “Eu, mídia”, já previa as 
contribuições da “mídia celular” no que diz respeito ao jornalismo participativo:
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Ela já se mostra como a porta de entrada para uma questão que pode defi nitiva-
mente mudar a dinâmica entre esses veículos e seus consumidores: a participação 
dos leitores na construção de conteúdos e comunidades em torno de um veículo 
ou canal de comunicação (FERREIRA; CAVALCANTI, 2008, p.83).

Quanto ao tipo de conteúdo e condições propostas por Silva (2007) sobre a produção 
jornalística a partir de dispositivos móveis

[...] uma é construída pela própria mídia convencional que adota essas tecnologias 
para oferecer mais mobilidade e agilidade à sua equipe de profi ssionais nos proces-
sos de coleta, edição e publicação das matérias; e outra capitaneada por amadores, 
cidadãos repórteres, que se utilizam também dessas tecnologias para a produção e 
disponibilização de conteúdo com teor jornalístico para mídias do circuito alter-
nativo (SILVA, 2007, p.3).

Quanto ao conteúdo gerado por amadores para mídias do circuito alternativo, Silva 
(2007) afi rma que essa condição é incorporada pela mídia tradicional, ao reconhecer 
a potencialidade ou até a ameaça desse tipo de produção de valor independente. Sen-
do assim, os grandes veículos de comunicação, incluindo o Correio Braziliense, estão 
abrindo espaço para o jornalismo colaborativo e a maior participação do público na 
intenção de absorver o conteúdo digital que estava “disperso por ambientes abertos de 
blogs, moblogs, fotologs e sites sem a intervenção da mídia e que alcança níveis conside-
ráveis de audiência nos nichos de atuação” (SILVA, 2007, p.3).
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RESUMO: O presente trabalho trata-se de uma refl exão tanto acerca do papel do Ensino de 
Teatro, quanto em termos gerais, no que diz respeito ao ensino e a educação brasileira, nas 
escolas públicas de ensino básico, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais e outros 
referenciais que versam sobre esse ensino. Para tal, tomamos como referências as refl exões pe-
dagógicas do educador Paulo Freire, com base no Diálogo, as investigações realizadas no CE-
NOTEC – Laboratório de Estudos Cenográfi cos e Tecnologias da Cena (DEART/UFRN) e 
no GEPEM – Grupo de Estudos e Pesquisas de Práticas Educativas em Movimento. Tendo 
em vista que toda a refl exão aqui apresentada foi desenvolvida a partir da participação no 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, no subprojeto Teatro. O PIBID-Teatro/UFRN considera a realidade da 
escola, o contexto dos discentes, para a elaboração dos objetivos a serem alcançados, e só, 
posteriormente à compreensão dos mais variados procedimentos metodológicos, a seleção do 
conteúdo programático; ampliando as ideias de “o quê” e “como” ensinar Teatro.

PALAVRAS-CHAVE: Diálogo. Ensino Básico. Teatro.

DIONÍSIO AND PAULO FREIRE, A POSSIBLE 
RELATION: REFLECTION ABOUT THEATER’S 
TECHING BASED ON DIALOG

ABSTRACT: Th is essay presents a refl ection both about the role of theater education, and in 
general terms, regarding teaching and the Brazilian education in the public schools of basic 
education, based on the National Curriculum Standards and other references that deal with 
this teaching. To this end, we take as reference the pedagogical refl ections of the educator 
Paulo Freire, based on the Dialogue, researches undertaken in CENOTEC – Scenographic’s 
Studies Laboratory and Scene’s Technology (DEART / UFRN) and GEPEM - Group of Stu-
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dies and Research of Educational Moving Practices. Considering that all the refl ection pre-
sented here was developed based on the participation in the Institutional Program Teaching 
Initiation’s Scholarship from the Federal University of Rio Grande do Norte, in the subpro-
ject Th eatre. Th e PIBID Th eatre / UFRN, considers the reality of the school, the context of 
the students, for the development of objectives to be achieved, and only after understanding 
the most various methodological procedures, the selection of program content; expanding 
the ideas of “what” and “how” to teach in theater class.

KEYWORDS: Basic education. Dialog. Th eater.

1. INTRODUÇÃO
As refl exões ora apresentadas, foram desenvolvidas no âmbito do Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, no subprojeto Teatro, sendo participes desde 2012. O principal objetivo do 
PIBID é de melhorar a qualidade do Ensino desses cursos, fazendo com que o corpo 
discente tenha contato desde sua formação na Graduação com sua área de atuação e, 
consequentemente, melhorar também a qualidade do Ensino Básico Público, assim 
como nos apresenta o Ministério da Educação em seu site e consigo perceber, de fato, 
que ao menos no projeto do qual participei, essa preocupação realmente se faz latente.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), fi nanciado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma ini-
ciativa para aperfeiçoar e valorizar a formação de professores para a educação básica, 
que concede bolsas a alunos de licenciatura de Instituições de Educação Superior em 
parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino, promovendo a in-
serção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início de sua formação, 
desenvolvendo atividades sob orientação de um docente da licenciatura que cursa e 
um professor da escola pública da área (SILVA, 2014).

O ensino de um modo geral, de qualquer que seja a disciplina, deve de alguma forma 
fazer sentido para os alunos e para os sujeitos que estão envolvidos neste processo, 
deve partir de experiências do seu dia a dia, fazendo-os refl etir numa perspectiva mais 
enfática sobre o mundo que os cerca. Revela-se como um desafi o pensar um ensino 
que seja cheio de possibilidades, que seja lúdico e signifi cativo, principalmente em se 
tratando do Ensino Básico, em que se trabalha com crianças e com um universo de 
realidades bastante distintas.

Nesse sentido, enquanto bolsistas desse programa, começamos a problematizar esse 
ensino e como se estabelece a relação entre essa forma de ensinar que considera a rea-
lidade do corpo discente, o diálogo e os conteúdos relativos à cenografi a.
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2. SOB A ÉGIDE DA 
EDUCAÇÃO DIALÓGICA
A perspectiva educacional que propõe o diálogo em sala de aula é a Educação Dialógi-
ca, que tem suas bases nos estudos de Paulo Freire, e, sobretudo, a proposta elaborada 
e posta em prática pelo Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento da 
UFRN (GEPEM/UFRN), coordenado pela Profª Drª Marta Maria Pernambuco, cujo 
grupo é citado e as obras publicadas pelos participantes do mesmo são referências pri-
mordiais dos trabalhos do Centro de Educação da UFRN, que versam sobre o Estudo 
da Realidade Escolar e Práticas Pedagógicas Freireanas, como afi rma Silva (2014).

O grupo defende uma prática educativa dialógica dividida em 3 momentos: primeiro 
o Estudo da Realidade, a fase de levantamento da realidade, análise da situação e pro-
blematização questionando os modelos explicativos propostos sobre ela; o segundo, 
a Organização do Conhecimento, onde os conteúdos formais são enfatizados, em con-
fronto com a problematização inicial, buscando uma nova concepção das situações 
analisadas e introduzindo novos elementos que ampliem a compreensão de determi-
nada problemática; e terceiro, a Aplicação do Conhecimento, fase na qual a partir do co-
nhecimento organizado é possível reler e reinterpretar a realidade, além de extrapolar 
para novas situações que gerem novas problematizações. (PERNAMBUCO; PAIVA, 
2005; 2013 apud SILVA, 2014, p.30).

Nesse sentido, pensando um ensino em que considera a realidade dos educandos, Pai-
va e Pernambuco (2005), pesquisadoras do GEPEM/UFRN, fi zeram estudos acerca 
do estudo da realidade escolar. Para elas:

O ponto de partida do nosso fazer pedagógico deve ser conhecer a realidade 
dos sujeitos envolvidos no processo educativo, o que signifi ca conhecer suas 
experiências familiares, sua comunidade, suas estratégias de sobrevivência, seus 
conhecimentos, suas expectativas, suas formas de lazer, pois tais elementos 
orientam suas condutas nos diversos espaços da vida social, seja nas escolas, na 
comunidade, constroem interpretações e explicações sobre as coisas (PAIVA; 
PERNAMBUCO, 2005, p. 3).

Logo, “nessa proposta dialógica de trabalho educativo os conhecimentos específi cos 
de cada área devem ser relacionados aos demais conhecimentos de áreas componen-
tes do currículo escolar e as demandas apontadas pelo estudo da realidade local” 
(SILVA, 2014, p.31).

Compartilhamos com o pensamento desenvolvido a partir das pesquisas desse grupo 
na medida em que reconhecem o ato de compreender a realidade como “reconhecer 
os nexos que se estabelecem entre esses diversos aspectos, da cultura, da ciência, da 
tecnologia e as formas como os sujeitos explicam, agem, avaliam e convivem com o 
outro” (PAIVA; PERNAMBUCO, 2005, p.2).
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Através desse estudo da realidade é possível perceber como as instituições escolares 
entendem seu papel e qual signifi cado elas acreditam que os conteúdos tenham na 
formação dos alunos, de que maneira os alunos percebem o que é discutido em sala 
de aula e se isso é valorativo para eles, reconhecer a realidade social dos alunos e dos 
outros sujeitos que compõem a escola, e outro aspecto muito importante é o fato de 
fazer o professor perceber que ele deverá continuar pesquisando mesmo após sair da 
universidade, que ele deve continuar seu processo de formação a cada dia.

Esse reconhecimento da realidade deve interferir diretamente no fazer docente, pois 
diante do quadro que o professor consegue perceber, deve ser capaz de problematizar 
essa realidade social em sala de aula e trazer à tona questões signifi cativas para os alu-
nos e que se relacionem com os conteúdos a serem abordados, de modo a adequar o 
fazer pedagógico com as condições observadas.

Ou seja, para que haja uma verdadeira democratização do ensino, “o trabalho pedagó-
gico na escola requer a sua adequação às condições sociais de origem, às características 
individuais e socioculturais e ao nível de rendimento escolar dos alunos” (LIBÂNEO, 
1994, p.38), é a proposição dialógica que irá proporcionar o reconhecimento e poste-
riormente o atendimento diversifi cado à clientela educacional, de acordo com o meio 
social e também a realidade individual.

Um ensino considerando o diálogo como fundamento principal não é simples de 
ser feito, é necessário disponibilidade e vontade de fazê-lo, além da compreensão de 
sua importância, pois é preciso perceber e analisar durante esse processo de pesquisa, 
como apontam Pernambuco e Paiva (2005), as práticas sociais – como os sujeitos se 
organizam em sociedade, como vivem, as relações de poder com quais lidam –, as 
práticas simbolizadoras – o signifi cado que os sujeitos dão às ações e o que entendem 
como sendo seu patrimônio cultural, o que acreditam ser verdadeiramente parte de 
sua cultura e o que consideram distante –, e as práticas produtivas – a relação dos ho-
mens com a natureza, com o trabalho, com o meio que o cerca –, para posteriormente 
ampliar esse universo.

Mas ao fazê-lo, além de se compreender a realidade escolar, é possível estabelecer co-
nexões não pensadas anteriormente, como a relação entre os conteúdos da disciplina 
específi ca com outras disciplinas e programas que a escola oferece, além de pensar os 
aparelhos educacionais (biblioteca escolar, laboratório de informática, brinquedoteca, 
etc.) relacionados à prática docente, o que já é passível de gerar novas formas de pla-
nejar e pensar a relação ensino-aprendizagem.

Sobre esse processo contínuo de formação e a necessidade da pesquisa por parte dos 
professores, Freire (1996) afi rma que os professores devem estudar para exercer a do-
cência, e que devem estar constantemente pesquisando, pensando suas práticas e ade-
quando-as à realidade dos alunos, para que seja ele um meio auxiliar na construção do 
conhecimento por parte dos discentes.

Fica assim evidenciada a necessidade de tudo que for realizado em sala de aula estar 
em consonância com o público alvo, do contrário os objetivos almejados não serão 
atingidos, sendo o principal deles a formação de sujeitos críticos capazes de pensar e 



57

transformar o mundo em que vivem, como aponta Freire (1996). Assim, fi ca clara a 
necessidade de uma educação e de um ensino dialógico, em que há uma construção de 
conhecimento envolvendo todos os agentes educacionais.

No que diz respeito a esta Educação Dialógica, que tem suas bases no pensamento 
freireano, pode ser entendida como a troca de saberes entre professores e alunos, o 
encontro dos seres humanos para refl etir sobre sua realidade, como a fazem e refa-
zem, a compreensão dos seres humanos como seres históricos e produtores de cultura 
(FREIRE, 2000), sendo papel do educador criar meios de compreensão das realidades 
políticas e históricas que deem origem a possibilidades de mudanças por parte do cor-
po discente (FREIRE, 2001), como refl ete Silva (2014).

3. ENSINO DE TEATRO E 
DIÁLOGO FREIREANO
Esta ideia de ensino, pautada no Estudo da Realidade e no Diálogo, acredito que seja 
uma das melhores formas de se atingir um trabalho de qualidade e que tenha valor para 
todos os envolvidos em qualquer que seja a disciplina ou a área de atuação docente.

Segundo Silva (2014) para Araújo (2005) essa concepção de prática pedagógica cons-
truída sob a égide do pensamento de Paulo Freire, no âmbito da alfabetização de 
jovens e adultos, vem se tornando, na produção desses autores acima citados, uma 
referência cada vez mais acessível a outros campos do conhecimento.

Segundo Araújo (2005) apud Silva (2014) os processos pedagógicos de Teatro que 
abordam tanto o ensino quanto a aprendizagem numa perspectiva dialógica precisam 
ser capazes de:

Perceber quão necessário os alunos consideram aprender um determinado conhe-
cimento, para além da relevância daquele campo de conhecimento para a huma-
nidade; problematizar os conhecimentos que os sujeitos da educação já trazem 
sobre o assunto a ser trabalhado; refl etir acerca dos instrumentos e conhecimentos 
que possibilitem rupturas e ampliações de concepções iniciais; sistematizar novas 
construções de conhecimento, fruto das interações e refl exões geradas no processo 
pedagógico (ARAÚJO, 2005, apud SILVA, 2014, p.31).

No que diz respeito, especifi camente ao Ensino de Teatro, que é parte das discussões 
desse trabalho, Araújo (2005) aponta que:

Seja num processo de iniciação teatral, seja em outros processos de formação te-
atral, antes mesmo dos alunos serem apresentados às concepções e elementos de 
teatro que o professor possa lhe oferecer, estes deveriam ser perguntados acerca de 
sua própria visão do que seja teatro ou do que consideram existir, em seu meio 
cultural, como sendo teatro, do contrário, estaremos não apenas negando-lhes o 
direito a uma fala, mas também, e principalmente, desprezando o enorme po-
tencial pedagógico que se oferece no momento em que articulamos um diálogo 
organizado entre as diferentes culturas prevalentes dos sujeitos presentes numa 
ação educativa (ARAÚJO, 2005, p. 94).
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Percebe-se assim na fala do autor, a preocupação e a necessidade de um Ensino de 
Teatro aberto ao diálogo, citado anteriormente, levando em consideração os saberes 
trazidos pelos discentes envolvidos, pois cada um carrega experiências consigo acumu-
ladas durante sua vida e que devem ser respeitadas, não entendendo um saber como 
mais ou menos importante que o do outro.

Araújo (2005) apud Silva (2014) refl ete sobre a ideia de Ensino de Teatro entendendo 
este como sendo um ato de construção e não apenas assimilação por parte do corpo 
discente, em que tem como base conhecimentos que possibilitem rupturas e amplia-
ções de concepções iniciais, de maneira que os objetivos se articulem ao contexto em 
que se dá a prática educativa.

Um pensamento do senso comum que nos deparamos seja no dia a dia, seja nas práti-
cas teatrais em escolas e em sala de aula, e que se torna um obstáculo para o Ensino de 
Teatro, é de achar que este versa apenas pela área da atuação e que o aluno precisa estar 
no palco assim como o ator, em eventos como comemorações da escola ou até mesmo 
em cenas e trabalhos criados em sala de aula. Acabando, assim, por deixar de lado ou 
encarar com elementos complementares a questão da cenografi a que envolve fi gurino, 
maquiagem, cenário, iluminação, sonoplastia, além de esquecer outras perspectivas, 
como as formas espetaculares, manifestações culturais e a apreciação destas, conforme 
nos aponta Araújo (2005).

É importante, porém, entender os motivos pelos quais isto acontece, dentre eles, 
segundo Araújo (2005), pode estar a questão das próprias práticas teatrais. Nesse 
sentido, relativiza a centralização teatral da fi gura do ator, mostrando que este pen-
samento acaba por deixar no “esquecimento” as outras áreas de conhecimento e suas 
relações para que se realize de fato o fazer teatral. Ele afi rma da importância do papel 
do ator como “princípio ativo” do ato teatral, mas que acaba gerando um obscureci-
mento dos demais elementos que dela fazem parte. Aponta que:

A importância que a arte do ator apresenta para o conjunto da produção de co-
nhecimentos acerca da representação teatral produziu, como efeito colateral, um 
direcionamento da produção teórico metodológica em ensino de teatro voltada 
predominantemente para aspectos ligados ao trabalho do ator. O que resultou 
numa notável escassez de produções que também dialoguem com outros aspectos 
da representação teatral como, por exemplo, o ensino da direção/encenação, da 
cenografi a, da iluminação, da sonoplastia, do fi gurino, da dramaturgia, da ma-
quiagem, entre outros (ARAÚJO, 2005, p. 61).

Mesmo num processo de ensino de teatro que considere o ator como elemento central, 
precisa-se estar atento às outras diferentes formas de conhecimentos, como do cenário, 
da dramaturgia, a iluminação, do fi gurino, entre outras, não podendo negligencia-las, 
pois são fundamentais na compreensão das relações dos elementos de sua representa-
ção com os demais elementos presentes numa encenação, construindo assim sua tarefa 
teatral. (ARAÚJO, 2005, p. 62)
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Além da infl uência das próprias práticas teatrais, pode-se destacar ainda a infl uência 
que os documentos que os professores utilizam como base de suas práticas pedagógicas 
possam ter nestas práticas e quais os possíveis equívocos a partir de mal-entendidos 
destas leituras, ou ainda por chances de o que está escrito neles não esteja de acordo 
com as realidades e contextos que serão atendidos.

Em se tratando do Brasil como um todo, temos os Parâmetros Curriculares Nacionais-
-Arte e, na Cidade do Natal, os Referenciais Municipais-Arte, direcionando o trabalho 
a ser feito no contexto do município. Assim, faz-se necessário um olhar mais atento 
a respeito destes documentos norteadores do Ensino de Teatro, não que estes tenham 
que ser seguidos à risca, nem deixados completamente de lado, mas precisam ser leva-
dos em consideração.

No que diz respeito aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte, estabelecido no 
ano de 1997 pela Secretaria de Educação do Ministério da Educação e do Desporto 
de Brasil, percebe-se que este se encontra um tanto desatualizado, tendo em vista as 
mudanças que ocorreram em nossa sociedade ao longo desse tempo e as transforma-
ções que vem ocorrendo cada dia mais rápidas, não acompanhando nosso tempo e não 
dando conta da realidade atual.

Para exemplifi car, escolhi tal passagem do documento do PCN-Arte em que identifi -
camos com facilidade o pensamento acima:

A elaboração de cenários, objetos, roupas, organização e sequencia de história é mais 
acurada. Esse processo precisa ser cuidadosamente estimulado e organizado pelo 
professor. Os cenários pintados não mostram a representação da perspectiva, mas na 
maioria das vezes apresentam proporções adequadas (BRASIL, 1997, p. 58).

Ao se fazer esta afi rmação fi ca clara o quanto a visão ainda clássica e limitada de Arte e 
de Teatro tem infl uência na elaboração do documento que parece não ter se atualizado 
e acompanhado os estudos e pesquisas mais recentes com relação ao elemento que no 
geral se trata a citação acima, que diz respeito a parte da Cenografi a, em que estão 
envolvidas o fi gurino, e não roupa como citado, cenário, que vai muito além de telas 
de fundo pintadas, iluminação, sonoplastia e maquiagem, todas estas como parte do 
fazer teatral.

Maura Penna (2001) aponta que as orientações didáticas no PCN-Arte são abordadas 
de forma global, e fortemente marcadas pelas perspectivas das artes plásticas e não 
esgotam o que é necessário para o trabalho pedagógico das demais linguagens. Afi rma 
ainda que seria produtiva a apresentação de alguns encaminhamentos didáticos especí-
fi cos, devido ao que ela acredita que sejam limitações do professor e tem a visão de que 
a ausência das orientações didáticas é um empecilho para a realização das propostas 
pedagógicas na sala de aula.

Concordamos com a autora na medida em que o documento PCN’s não esgota de fato 
o que é necessário para as demais linguagens, não aprofundando nos conhecimentos 
e conteúdos específi cos, como no caso de Teatro, porém, este não deve suprir todas as 



60

Ano 4, n° 2, jun/nov.2015 

defi ciências e limitações do professor que também tem seu papel de pesquisar, desen-
volver e criar suas habilidades e propostas pedagógicas, mas deve sim especifi car mais 
e ter mais propriedade com relação às linguagens.

Para Peregrino e Santana (2001), sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte, 
apresentam primeiramente que os três eixos norteadores presentes para os conteúdos 
gerais de Arte que são produção, fruição e refl exão, vão ter infl uência direta da pro-
posta triangular de Ana Mae Barbosa para o ensino de Teatro – produzir, apreciar e 
contextualizar.

Porém, na proposta de Teatro não se identifi ca de modo evidente os três eixos propos-
tos pela forma como os conteúdos se encontram agrupados, fi cando este fato desta-
cado no PCN referente ao Ensino Fundamental I. Citam como exemplo o segundo 
ponto que deveria estar ligado ao eixo da apreciação que é “o teatro como produção 
coletiva”, não assumindo totalmente este eixo norteador, quando o deveriam, mos-
trando assim o caráter fragilizado ligado a essa divisão de blocos de conteúdos com 
relação ao aspecto da apreciação teatral.

Por fi m, é questionada pelos autores, a transposição mecânica desses eixos que vem 
da área de Artes Visuais para a área de Teatro, sem que se torne algo mais teórico do 
que prático.

Podemos perceber assim, essa forte infl uência das Artes Visuais e Plásticas, mas que 
não são tão bem apropriadas nem reformadas ao migrar para as demais linguagens 
como no caso do Teatro.

Em relação aos conteúdos, Penna (2001) afi rma que neste documento não se estabelece 
uma sequência de conteúdos a serem ministrados, deixando assim, o professor com 
grande liberdade e responsabilidade de decisão sobre sua prática pedagógica. E, que essa 
liberdade tem marcado a atuação do professor, que fi ca sem ter um programa a cumprir.

Esta liberdade pode desencadear em dois tipos de situação. Uma situação positiva, em 
que o docente realmente comprometido tenha voz e desenvolva um trabalho consis-
tente e de qualidade, atendendo aos interesses dos alunos. Ou pode gerar uma situação 
negativa, levando o docente ao comodismo, sem fazer uma atividade consistente e 
sem um direcionamento, comprometendo a qualidade de seu trabalho e, consequen-
temente não contribuindo para a qualidade do Ensino em geral e afetando os alunos.

Ainda sobre os conteúdos, Peregrino e Santana (2001) consideram de extrema per-
tinência a tentativa de se estabelecer uma articulação entre refl exão e prática como 
se propõe no PCN-Arte II: “o exercício constante da observação e análise diante das 
propostas e cenas (PCN-Arte II, p. 92). ” Ou seja, propõe o hábito de refl etir critica-
mente sobre o trabalho que se realiza, para que a prática em sala de aula não se torne 
simplesmente um fazer por fazer.

Desta forma, consegue-se perceber a arte teatral como elemento que constitui o qua-
dro cultural de um país com sua produção que exige cada vez mais um público prepa-
rado e com capacidade para a apreciação crítica e participativa. Podendo-se perceber 
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este fato ao afi rmarem que “os conteúdos, da forma como foram elaborados e em sua 
amplitude, traçam um extenso panorama dos conhecimentos da área, considerando 
o teatro, desde o passado até a contemporaneidade, como linguagem culturalmente 
construída, como elemento de experimentação artística, como elemento do mercado 
do consumo de bens culturais e, fi nalmente, como instrumento de educação” (PERE-
GRINO E SANTANA, 2001, p. 109).

Além dos PCN’s, na realidade da Cidade do Natal, loco desta pesquisa, existe também 
os Referenciais Curriculares para o Ensino Fundamental na área de Artes, elaborado 
pela Secretaria Municipal de Educação, no ano de 2008, que propõe os conteúdos das 
linguagens da Arte para cada ano letivo. Existe ainda o documento de Resolução nº 
06, de 29 de dezembro de 2009 da do Conselho Municipal de Educação de Natal, 
que estabelece a matriz curricular para o Ensino Fundamental nas Unidades Escolares 
da Rede Municipal, em que traz qual linguagem e conteúdos devem ser ensinados em 
cada ano letivo do Ensino Fundamental, distribuídos da seguinte forma: Artes Visuais 
nos 1º, 2º e 6º anos, Dança nos 5º e 8º anos, Música nos 3º e 7º anos e Teatro nos 
4º e 9º anos. Não sendo exposta nenhuma explicação para que esta divisão aconteça 
desta forma, nem explicitando que fatores levaram em consideração para esta escolha, 
deixando a transparecer ter sido feito de forma aleatória.

Com relação a este documento, ao ler sobre os objetivos do Ensino de Artes parece 
que este vai suprir de certa forma alguns pontos negativos dos PCN’s, como o não 
aprofundamento dos outros diversos elementos e conteúdos de Teatro, indo além, 
apontando para uma ampliação de conteúdos que até privilegiam as manifestações 
artísticas, a apreciação e até pontos como iluminação, sonoplastia e fi gurino que são 
sugeridos como conteúdos específi cos. Porém, estes conteúdos apenas são citados, não 
havendo o aprofundamento esperado, nem um direcionamento em relação, parecen-
do estar distribuídos de forma aleatória e superfi cial, apenas são elencados vários de 
modo que não fi ca claro como estes se comunicam entre si, destacando ainda para a 
quantidade ser demasiado por cada ano.

Para exemplifi car, iremos elencar os conteúdos que são propostos para o 4º ano do 
Ensino Fundamental:

Bases de interpretação teatral: a posição do orador, a postura do corpo, a dicção 
e a fl uência; Os elementos compositivos do Teatro: texto e dramaturgia, ator e 
personagem, o ato e a cena, espetáculo, dramaturgia, interpretação e marcação, 
fi gurino, roteiro, espaço cênico, cenário, iluminação e sonoplastia; O teatro no 
contexto local; a tragédia; a comédia; o monólogo: o diálogo; representação gru-
pal; teatro folclórico: pastoril, bumba-meu-boi, mamulengo, reisado, cavalhada; a 
ópera (NATAL, 2008, p.26).

Fica evidente também, como no PNC’s, uma visão clássica do Teatro e um tanto 
quanto limitada ao sugerir conteúdo como “Bases da interpretação teatral: a posição 
do orador, a postura do corpo, a dicção e a fl uência” (NATAL, 2008, p. 26).
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É possível sim que sejam trabalhados alguns destes conteúdos em sala de aula com 
crianças do Ensino Fundamental, contudo o docente precisa se atentar para o “como” 
isso vai ser feito em suas práticas pedagógicas, devendo pensar no público alvo, no 
motivo de se escolher determinado conteúdo e o que este pode oferecer além de sim-
plesmente informação sobre determinado assunto. Precisa ser pensado como isto vai 
fazer sentido para os envolvidos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo que fora mencionado, acreditamos na importância do Ensino de Te-
atro em escolas públicas a partir do momento em que aquilo possa de alguma forma 
tocá-las, quando aquilo faz com que elas possam refl etir com relação às questões de 
mundo que as rodeiam, que possa fazer com que elas vejam as possibilidades que exis-
tem no mundo além das que elas conhecem, que possam ter contato com as diversas 
formas do teatro e que reconheçam as formas que estão presentes perto delas, em suas 
comunidades e que possam respeita-las, para assim, serem apreciadores, que consigam 
pensar a partir e sobre algo que assistem.

Pensamos que o Ensino de Teatro seja realmente importante em escolas, desde que ele 
faça sentido na vida daqueles alunos e atinja-o de alguma forma, que tenha a ver com 
o contexto dela, sem tirar o poder lúdico e mágico que este pode oferecer. Além de um 
ensino que possa abranger as possibilidades do professor e do aluno, como trabalhar 
com aspectos da cenografi a, que envolvem iluminação cênica, fi gurino, maquiagem, 
sonoplastia e cenário, refl etindo acerca desta enquanto linguagem e instrumento de 
leitura e percepção que pode alterar o espaço (cênico ou não).
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RESUMO: Compreender o conjunto de associações tangíveis e intangíveis que compõem a 
imagem da marca Supermercado Nordestão, sem, contudo, se ater ao valor fi nanceiro da mesma, 
é o objetivo deste artigo. Para descobrir como a marca desta rede de supermercados, localizada 
em Natal (RN) e região metropolitana, é percebida pelo público, aplicamos um questionário 
elaborado com perguntas abertas, fechadas e métodos projetivos. Toda investigação, análise 
e conclusão contidas neste artigo baseiam-se, primordialmente, nas quatro fundamentais di-
mensões do modelo de brand equity desenvolvido pelo especialista David Aaker. Trata-se, por-
tanto, de um estudo de caráter bibliográfi co e descritivo, de natureza qualitativa e quantitativa.

PALAVRAS-CHAVE: Valor patrimonial da marca. brand equity. Supermercado Nordestão. 
branding.

THE ASSET VALUE OF NORDESTÃO 
SUPERMARKET: A STUDY BASED ON BRAND 
EQUITY MODEL DEVELOPED BY DAVID AAKER

ABSTRACT: Understanding the set of tangible and intangible associations that make up 
the brand image Nordestão Supermarket, without, however, stick to the fi nancial value of 
the same, it is the purpose of this article. To fi nd out how this supermarket chain, located in 
Natal (RN) and the metropolitan area, is perceived by the public, we applied a questionnai-
re prepared with open questions, closed and projective methods. All research, analysis and 
conclusion in this article are based primarily on four key dimensions of brand equity model 
developed by expert David Aaker. It is, therefore, a study of bibliographic and descriptive, 
qualitative and quantitative nature.

KEYWORDS: brand equity; brand equity; Supermercado Nordestão; branding.
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1. INTRODUÇÃO
Para Keller e Kotler (2006, p. 269), a marca é um produto ou serviço que agrega 
elementos capazes de diferenciá-lo dos produtos ou serviços da concorrência. Aaker 
(1989, p. 7) afi rma tratar-se de um nome e/ou símbolo com a função de identifi car 
bens ou serviços, sinalizando sua origem e resguardando, tanto o consumidor quanto 
o fabricante, contra a oferta de produtos aparentemente idênticos.

O ato de dotar produtos e/ou serviços com o poder de uma marca é chamando de 
branding. Através do uso de elementos diferenciadores, o branding objetiva informar 
aos consumidores o que é o produto e porque ele é a melhor opção dentre os demais. 
O branding pode ser aplicado em, praticamente, todos os campos cujo consumidor 
possa atuar. É possível dotar produtos, serviços, lojas, pessoas, lugares, organizações 
e até mesmo ideias com o poder de uma marca. E esse valor agregado é mensurado 
através do brand equity. Keller e Kotler (2006, p.270) conceituam brand equity como 
o valor agregado a produtos e serviços, que é refl etido na forma como os consumidores 
sentem, pensam e agem em relação à marca. Martins (2006, p. 193) afi rma tratar-se 
de “tudo aquilo que uma marca possui de tangível e intangível, e que contribui para 
o crescimento sustentável de seus lucros. ” Sobre seu modelo de brand equity, Aaker 
(1998, p. 16) explica:

Os ativos e passivos nos quais o brand equity se baseia vão diferir de contexto a 
contexto. Contudo, podem, de forma prática, ser agrupados em cinco catego-
rias: 1-Lealdade à marca. 2- Conhecimento do nome. 3- Qualidade percebida. 
4- Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida. 5- Outros ativos do 
proprietário da marca (AAKER, 1998, p. 16).

Para aferir o valor percebido do Supermercado Nordestão, estas e outras questões rela-
tivas ao brand equity foram contempladas em uma pesquisa de caráter bibliográfi co. 
Em um segundo momento, foi aplicada a pesquisa descritiva, que, segundo Gil (2009, 
p. 42), pode-se valer pela “utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 
como o questionário e a observação sistemática”. A pesquisa quantitativa foi realiza-
da presencialmente, em locais públicos de Natal e região metropolitana, no período 
de 20/05/2015 à 30/05/2015. A amostra de 100 entrevistados pode ser classifi cada 
como intencional, ou seja, “em que indivíduos são selecionados com base em certas 
características tidas como relevantes pelos pesquisadores” Gil (2009). Para a pesquisa 
qualitativa, foi desenvolvido um questionário composto por perguntas abertas e fecha-
das. Também foram empregados métodos projetivos de coleta de dados que, por meio 
de fi guras (extraídas de um banco de imagens gratuito na Internet) buscou-se aferir as 
associações mentais que os consumidores fazem com a marca.

2. O MODELO DE AAKER
A lealdade à marca é considerada o cerne do brand equity. É preciso entender que este 
ativo aponta a probabilidade de o consumidor optar pela concorrência em casos como 
a promoção de produtos e/ou serviços. Segundo Aaker, o conhecimento do nome da 
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marca, de seus símbolos, slogan ou jingle, abarca um intervalo de sentimentos con-
tínuo, que pode ir do simples reconhecimento da marca à crença de que ela é única 
naquele segmento. Com relação à qualidade percebida, Aaker (1996, p. 137) afi rma 
tratar-se de uma consideração fundamental ao consumidor em praticamente todos os 
contextos de compra. A qualidade percebida é, portanto, a construção de um senti-
mento geral. Por último, as associações da marca manifestam-se por meio de imagens 
visuais ou fi guras mentais, que foram captadas neste estudo através da aplicação de 
métodos projetivos.

3. O SUPERMERCADO NORDESTÃO
O Grupo Nordestão surgiu com a iniciativa de Leôncio Etelviano de Medeiros, co-
merciante e agricultor de Cruzeta, cidade do interior do Rio Grande do Norte. Em 
1958, Leôncio decidiu estabelecer-se em Natal, onde deu início ao empreendimento. 
Tudo começou com cinco pontos comerciais no antigo mercado público do centro da 
cidade. Atualmente, o Grupo Nordestão soma oito lojas. Esta empresa genuinamente 
potiguar conta com 3.640 funcionários e dispõe de Centro Administrativo e Logís-
tico, ambos localizados em Parnamirim – cidade que também abriga a Direção do 
Supermercado Nordestão, os Setores Administrativos e a Central de Distribuição que 
abastece as lojas. Com 43 anos de existência, o Nordestão é um dos principais grupos 
supermercadistas do estado do RN.

4. APRESENTAÇÃO 
DOS RESULTADOS
Para averiguarmos a lealdade à marca, buscamos constatar qual é o supermercado pre-
ferido pelos consumidores. Os entrevistados, sem saberem que se tratava de uma pes-
quisa voltada para o Nordestão, foram perguntados sobre sua opinião a respeito de qual 
é a melhor opção de loja em Natal ou região metropolitana. 61% dos respondentes 
consideraram o Nordestão como o supermercado de sua preferência. Buscou-se tam-
bém aferir a motivação da preferência do consumidor. Dos que preferem o Nordestão, 
36% concordaram com a afi rmativa do questionário que o qualifi ca como o melhor, 
de maneira geral. Em segundo lugar, 33% das opiniões convergiram para a motivação 
em virtude da variedade de produtos, atendimento e limpeza da loja. 21% do público 
preferem o Nordestão porque ele está perto de casa, 5% por causa dos preços baixos e 
promoções e 3% pela qualidade dos produtos. Apenas 2% preferem o Nordestão por-
que lá se sentem bem para comprar.

Quando perguntados a respeito do relacionamento cliente-marca, dois grandes grupos 
se dividiram. 33% manifestaram-se satisfeitos com os produtos e serviços, enquanto 
32% afi rmaram ir ao Nordestão apenas porque ele está perto de casa ou quando há pro-
moção. Apenas 13% dos respondentes consideraram pagar mais caro ou ir mais longe 
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de casa para comprar lá. 10% realmente gostam do relacionamento que têm com a 
marca e pretendem mantê-lo agora e no futuro e outros 10% afi rmaram sentirem-se 
orgulhosos em serem clientes. 2% nunca foram ou vão poucas vezes ao supermercado.

Para determinar o índice de recall, um dos principais aspectos relacionados ao co-
nhecimento de marca, buscou-se aferir qual é o primeiro supermercado a vir à mente 
do consumidor: 68% dos entrevistados responderam Nordestão. Quanto ao reconhe-
cimento dos símbolos da marca, 98% dos entrevistados os reconheceram, 1% dos 
entrevistados não soube responder e o restante os atribuiu ao Carrefour. Quanto ao 
reconhecimento do slogan utilizado, 53% dos entrevistados não souberam responder. 
19% responderam “Gente da terra da gente”, slogan antigo, enquanto 13% responde-
ram corretamente: “Amor pelo Rio Grande do Norte”. 8% optaram por “É da terra” 
e 7% escolheram “Orgulho de ser potiguar”. As demais alternativas do questionário 
não foram selecionadas.

Para aferir o nível de qualidade da marca na opinião dos consumidores foi perguntado 
como avaliam, de maneira geral, a qualidade dos produtos e serviços do Nordestão em 
relação aos concorrentes. 62% dos entrevistados responderam que a qualidade é supe-
rior. 36% acreditam que a qualidade é, de maneira geral, similar à dos concorrentes, 
enquanto 2% a julga inferior. Já para captar as associações mentais que os consumido-
res fazem com a marca, métodos projetivos foram empregados. Um baralho com seis 
cartas (as da Figura 1) foi entregue aos entrevistados para que eles apontassem a ima-
gem do baralho que mais se associa à qualidade dos produtos e serviços do Nordestão.

Figura 1 – Cartas para a análise dos respondentes

Fonte: dreamstime.com

52% dos entrevistados optaram pela carta número 4 do baralho. Um grupo menor de 
entrevistados, 38%, escolheu a carta número 1. 4% optaram pela carta de número 6, 
outros 4% pela carta de número 2, 1% dos entrevistados escolheu a carta de número 
5 e outros 1% indicou a carta 3. Para descobrir a aparência humana que o Nordestão 
teria na opinião dos respondentes, um cartazete com seis imagens foi apresentado. 
Dentre as opções, os respondentes deveriam escolher a que mais se aproxima da ima-
gem contida em seu imaginário. Observe a Figura 2, abaixo. 43% dos entrevistados 
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escolheram a imagem 6, 27% escolheram a imagem 4 e 11% a imagem 5. 8% esco-
lheram a imagem 3, 7% a imagem 1 e 4% a imagem 2.

Figura 2 – Cartazete para a análise dos respondentes

Fonte: dreamstime.com

Ainda para detectar as associações mentais dos consumidores, um terceiro baralho 
com seis imagens foi entregue aos respondentes, como mostra a Figura 3. Caso a 
marca fosse uma pessoa, qual imagem melhor representaria uma característica de sua 
personalidade? 33% dos entrevistados escolheram a carta 4 e 20% optaram pela carta 
2. 18% indicaram a carta 1 e outros 18% apontaram a carta 3. A carta 6 foi a escolhida 
por 8% dos respondentes e a carta 5 por 3%.
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Figura 3 – Cartas para a análise dos respondentes

Fonte: dreamstime.com

Em seguida, três cartelas com grupos de imagens distintos foram entregues aos respon-
dentes. Os entrevistados foram convidados a responder qual dos grupos de imagens 
mais se associa ao Nordestão, de maneira geral. O grupo de imagens que mais respon-
dentes fi zeram relação com o Nordestão foi o grupo 1, com a frequência de 52% das 
respostas. 35% dos respondentes associou o Nordestão ao grupo 2, e 13% ao grupo 3.

Figura 4 – Cartela com grupo 1 de imagens para a análise dos respondentes

Fonte: dreamstime.com

Figura 5 – Cartela com grupo 2 de imagens para a análise dos respondentes

Fonte: dreamstime.com
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Figura 6 – Cartela com grupo 3 de imagens para a análise dos respondentes

Fonte: dreamstime.com

O perfi l dos respondentes, no caso desta pesquisa, não é específi co, uma vez que pes-
soas de ambos os sexos, diferentes classes sociais, distintas faixas etárias e estados civis 
variados são consumidores ou potenciais consumidores deste segmento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto à primeira dimensão, lealdade à marca, nota-se que a grande maioria do pú-
blico considera o Nordestão como o melhor dentre os concorrentes. Contudo, os da-
dos coletados em pesquisa revelam que parte expressiva de seus clientes mantém uma 
relação de oportunidade com o supermercado, o que o torna vulnerável às promoções 
da concorrência. Os símbolos da marca foram reconhecidos pelo público e o recall é 
satisfatório: o Nordestão é Top of Mind em seu segmento. Contudo, o reconhecimento 
do slogan foi baixo - o que revela um fraco elo com a marca. Curiosamente, “Gente da 
terra da gente”, o anteriormente praticado, foi ainda mais lembrado que o atual “Amor 
pelo Rio Grande do Norte”.

A dimensão qualidade percebida revela que os produtos e serviços do Nordestão aten-
dem aos clientes de maneira satisfatória, tanto racional, quanto emocionalmente. A 
imagem mais votada (ver Figura 1, imagem número 4) como a que mais se associa à 
qualidade do Nordestão, revela a emoção dos consumidores ao efetuarem a compra: 
alegria. A grande maioria dos respondentes considerou a qualidade do Supermercado 
Nordestão como alta e superior à dos concorrentes.

A partir dos métodos projetivos, foi possível perceber que o Nordestão é visto como 
uma marca tradicional (ver Figura 2, imagem número 6), com experiência de atuação 
no mercado. Trabalhador, seria uma característica associada à sua personalidade (ver 
Figura 3, imagem número 4) e o arquétipo que mais se aproxima da marca é: “cenas 
do cotidiano”, defi nido por José Martins (1999, p. 185-195) em seus estudos arque-
típicos das marcas (ver Figura 4). Os consumidores, portanto, associam o Nordestão 
aos afazeres do lar, à ideia de família organizada, reconhecimento dos papéis sociais, 
segurança afetiva, proteção, zelo e capricho.
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RESUMO: O turismo gera uma atividade competitiva na economia e impactos signifi cati-
vos no ambiente e na sociedade. Sendo assim, este trabalho correlaciona-se com a imagem e 
destinos turísticos, e para tanto, foi fundamentado por autores como (MACHADO 2009); 
(KOTLER 2006); (BARRETTO 2003); (KASTENHOLZ 2002); entre outros. Com isso, 
o objetivo geral é analisar a imagem do destino turístico da cidade do Natal/RN sob a égide 
da SETURDE no biênio 2013-2014. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, a leitura 
bibliográfi ca, a pesquisa documental e observação não participante, cuja abordagem é quali-
tativa. Como resultados destaca-se que o órgão desenvolve ações com foco na consolidação da 
imagem do destino turístico natalense visando à atração e fi delização de turistas, contribuin-
do para renovar a imagem do destino e apresentando boas aceitações dos visitantes.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Imagem do destino turístico. Marketing.

ANALYSIS OF TOURIST DESTINATION 
IMAGE NATAL / RN SETURDE IN 
PERCEPTION IN BIENNIUM 2013-2014

ABSTRACT: Tourism generates a competitive activity in the economy and signifi cant im-
pacts on the environment and society. Th us, this study correlates with the image and tourist 
destinations, and to do so, was founded by authors such as (MACHADO 2009); (KOTLER 
2006); (BARRETO 2003); (KASTENHOLZ 2002); among others. Th us, the general ob-
jective is to analyze the image of the tourist destinatio n in the city of Natal / RN under the 
aegis of the biennium 2013-2014 SETURDE. Th e methodology used was the case study, the 
literature reading, documentary research and non-participant observation, whose approach 
is qualitative. Th e results highlight that the body develops actions focused on consolidation 
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of Natal tourist destination image aimed at attracting and retaining tourists, contributing to 
renew the target image and showing good acceptance of visitors.

KEYWORDS: Tourism. Tourist destination image. Marketing.

1. INTRODUÇÃO
Com a evolução do mercado, competição entre os destinos e a importância econô-
mica da atividade turística, o turismo passou a ser uma vertente de estudo em ênfase 
na área do marketing. Isso ocorreu no fi nal da década de 1970, quando as empresas 
passaram a se confrontar com o excesso de oferta e com o aumento da competição no 
trade turístico. Nesse sentido o turismo vinha se desenvolvendo sob a égide do turismo 
de massa, sendo alvo das primeiras críticas relativas à sua inadequação competitiva e 
sustentável no novo cenário (KASTENHOLZ, 2002).

Nesta conjuntura, a imagem de destinos turísticos vem se tornando objeto constante 
de muitas pesquisas. Kotler (2006) destaca que a imagem é a maneira como o público 
vê a localidade e seus serviços. Desse modo, na perspectiva do marketing, a imagem 
do destino é uma variável fundamental na seleção do destino.

Considerando que a construção da imagem do destino turístico é uma prática do ma-
rketing urbano, a elaboração desta pesquisa teve como objetivo geral identifi car a impor-
tância e o desenvolvimento da imagem do destino turístico da Secretaria Municipal de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico - SETURDE na cidade de Natal/RN, e, como 
objetivos específi cos: Indicar os elementos de formação da imagem turística; Apresentar 
o modelo de Gartner e sua relação com a formação da imagem de um destino turístico, 
e; Discutir a formação da imagem turística de Natal no biênio 2013 -2014.

2. A IMAGEM TURÍSTICA: 
CONCEITOS, PROMOÇÃO E ATRIBUTOS
O turismo é uma área de estudo relativamente recente, embora se constitua em uma 
prática considerada antiga da humanidade. Este contexto acarreta várias questões in-
vestigativas para os mais diversos segmentos envolvidos com o turismo, sejam os en-
volvidos no ensino, na pesquisa, sejam os agentes sociais que compõem o trade turís-
tico (TRIGO, 1991).

Com isto, observa-se que o turismo é uma atividade importante em termos econômicos, 
e o impacto que produz sobre as economias, os ambientes e a sociedade são bastante 
signifi cativos, a ponto de fazer com que esse tema mereça uma consideração acadêmica.

A importância do turismo, também, apresenta-se pujante em Natal, a capital do Rio 
Grande do Norte, que foi fundada no dia 25 de dezembro de 1599. É uma das mais 
antigas capitais brasileiras, sendo atualmente um dos destinos turísticos mais procurados 
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no Brasil. A cidade se aproxima de um milhão de habitantes e recebe por ano mais de 
dois milhões de turistas nacionais e 107 mil internacionais, presença que faz movimentar 
ainda mais a economia. Isso corresponde a um PIB per capita, na ordem de R$ 14.925 
ao ano e o PIB total, de 11,997,401 milhões de reais (ANUÁRIO NATAL, 2013).

Sendo assim, esta atividade pode ser pensada como um conjunto de indivíduos, como 
uma gama de negócios, de organizações e de destinos que, de alguma forma, se com-
binam para proporcionar uma experiência ao turista. O turismo é uma atividade mul-
tidimensional, multifacetada, que infl uencia muitas vidas e muitas atividades econô-
micas diferentes (BENI, 1990).

Segundo Barreto (2003) ao defi nir turismo deve-se levar em consideração a impor-
tância de três elementos: o tempo de permanência, o caráter não lucrativo e a procura 
do prazer por parte do turista. Esta última, justifi ca-se pelo fato de o turismo ser uma 
atividade a qual as pessoas procuram o prazer pela livre e espontânea vontade. Por 
isso, a “livre escolha” deve ser um fator fundamental a ser levado em consideração ao 
estudar o turismo.

Diante do exposto, verifi ca-se que é de suma importância a construção da imagem 
de um destino, com vistas a uma maior atratividade local, contribuindo-se, inclusive, 
para a divulgação, consolidação e a promoção de um lugar turístico.

A promoção de um lugar consiste na venda de um conjunto de serviços selecionados, 
ou na venda do lugar como um todo, através de imagens formadas por vários atributos 
a ele associadas (MACHADO, 2009). Este importante papel que a imagem desempe-
nha ganha destaque também pela OMT (2001, p. 52) quando ressalta que:

A imagem de um destino turístico gera signifi cativas infl uências no desenvolvimen-
to das estratégias de promoção, motivadas pelas interrelações entre os pontos fortes 
e fracos do destino assim como a realidade e os recursos envolvidos com o turismo.

Segundo Barretto (2003) a promoção da imagem turística enquanto ferramenta do 
marketing compreende as forças induzidas da imagem pela oferta turística. Para a 
referida autora a imagem dos destinos, projetada pelos gestores públicos, deve atentar 
para o seu posicionamento e personalidade da marca, além dos canais de distribuição 
da imagem como: brochuras e guias turísticos, web sites, fi lmes e cartões postais.

Para Solha (2006) é possível identifi car alguns atributos para a elaboração da imagem 
turística com efi ciência, como: Validade – a imagem da localidade deve ser compatível 
com a localidade; Credibilidade – mesmo que a imagem seja refl exo da realidade, nem 
sempre se acredita de imediato, que seja verdadeira, principalmente, quando se utili-
zam comparações com outras localidades; Simplicidade – normalmente a divulgação 
de muitas imagens de uma mesma localidade causa alguma confusão, além de não se 
conseguir fi xar nenhuma delas; Atratividade – a imagem de uma localidade deve pro-
curar atender as expectativas dos clientes em potencial; Diferenciação – a imagem deve 
se distinguir de temas comuns.
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A promoção da imagem, portanto, deve estar em consonância com o real, a fi m de 
atender as expectativas do turista, com o objetivo de torná-la uma vantagem compe-
titiva para o destino. É de suma importância entender o modelo teórico de formação 
de imagens turísticas de Gartner, que será apresentado a seguir.

2.1. O MODELO DE GARTNER E SUA 
RELAÇÃO COM A IMAGEM TURÍSTICA
Outra forma de conceber a formação da imagem turística é através do modelo de Gar-
tner (1986), que foi utilizado por este estudo como referência, o qual divide a imagem 
de um destino turístico em oito domínios com seus respectivos agentes de formação:

• Induzida I – formas tradicionais de publicidade (folhetos turísticos, televisão) e 
comunicação em meios massivos.

• Induzida II – informações fornecidas pelos operadores de turismo (agências de 
viagem, operadoras de turismo).

• Induzida fechada III – informações cedidas por pessoas reconhecidas socialmente.

• Induzida fechada IV – informações sobre o destino através de artigos em seções 
específi cas de viagem.

• Autônomas – informações advindas de notícias, reportagens e outros.

• Orgânicas não solicitadas – informações voluntárias de amigos ou familiares que 
estiveram no destino.

• Orgânicas solicitadas – informações sobre o destino solicitadas de amigos e fami-
liares.

• Orgânicas – informações adquiridas com base na visita real ao destino.

O modelo discutido contribui com os critérios avaliativos da imagem de um desti-
no turístico, com a formação de percepções turísticas da cidade do Natal, visto que 
se trata de uma cidade capaz de formar, na mente de seus consumidores/turistas, 
imagens positivas e/ou negativas sob o lugar. Com isto, é possível apontar que tais 
elementos formadores estão diretamente associados à forma como o produto turísti-
co natalense vêm sendo executado ao longo de sua história e na construção dos seus 
atrativos turísticos.

3. METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como exploratório-descritivo e qualitativo. A pesquisa ex-
ploratória tem como fi nalidade esclarecer e modifi car conceitos e ideias. Já a pesquisa 
descritiva, objetiva descrever as características de uma população, fenômeno ou o esta-
belecimento de relações entre variáveis, ou seja, com o intuito de observar fenômenos, 
procura-se descrevê-los, classifi cá-los e interpretá-los (TRIVINÕS, 2008).
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Segundo Lakatos e Marconi (2002, p. 35) “o estudo qualitativo é o que se desenvolve 
numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e fl exível e 
focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”.

Foi utilizada a pesquisa bibliográfi ca, através do levantamento de informações na 
literatura disponível e também se fez uso da pesquisa documental, que abordavam 
o tema discutido.

Com relação aos dados primários obtidos por esta investigação foi realizada uma en-
trevista estruturada com o Secretário Municipal do Turismo da cidade do Natal, Fer-
nando Bezerril, com vistas a obter possíveis respostas a respeito das inquietações levan-
tadas por este estudo.

4. DISCUSSÕES E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta as discussões e análises dos resultados, por meio dos instru-
mentos documentais, utilizados durante investigação bem como da entrevista realizada 
junto ao Secretário de Turismo, Fernando Bezerril, que vem participando ativamente 
da construção das estratégias de marketing turístico do órgão.

Para tanto, verifi cou-se que a operacionalização da consolidação da imagem turísti-
ca induzida da cidade do Natal requer, prioritariamente, trabalhos junto aos agentes 
e operadoras de viagens. Embora a SETURDE já promova algumas ações pontuais 
direcionadas a estes atores do turismo como workshops, que visam à capacitação dos 
responsáveis pela venda de pacotes turísticos nessa região, onde são mostrados vídeos 
e expostos os novos atrativos da cidade, corroborando para a visibilidade midiática da 
imagem do destino turístico natalense.

Outras ações de promoção, desenvolvidas geralmente em parceria com agências, ope-
radoras e hotéis, relacionados à construção da imagem induzida, são: vitrinagens e 
road shows, exposições itinerantes que podem ser montadas e desmontadas em vários 
lugares, além do uso de outdoors e matérias em revistas da região.

Verifi ca-se também forte articulação entre o poder público e os atores do trade tu-
rístico (agências, hotéis, transportadoras aéreas) no trabalho do desenvolvimento da 
imagem turística induzida. A relação de cooperação é compreensível quando se iden-
tifi ca que todas as partes saem ganhando diante do aumento do fl uxo turístico que se 
dirige ao destino.

A tentativa de convencer/orientar o público alvo sobre as qualidades da cidade recorre 
com a associação da imagem de Natal a elementos exóticos, centrados no binômio sol-
-mar, principal produto turístico ofertado pela capital potiguar, o que revela a intenção 
de reforçar a concepção da cidade como destino tropical. Contudo, verifi ca-se o au-
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mento na exploração de atrativos diversifi cados, viabilizando possibilidades de turismo 
no segmento ecológico, de aventura, de negócios, de eventos, cultural, dentre outros.

É imprescindível dizer que algumas destas ações já foram e/ou estão sendo implanta-
das pela SETURDE em especial o Plano de Marketing Turístico da Cidade do Natal, 
que segundo o Secretário, foi captado, via Ministério do Turismo, sendo a empresa 
ganhadora do certame da Prefeitura Municipal do Natal: a START Pesquisa e Con-
sultoria, que contará com recursos fi nanceiros na ordem de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais), possibilitando avaliar as ações de divulgação do turismo local, com medidas 
orientadas para se alcançar melhores resultados na promoção da imagem turística da 
capital potiguar.

Ainda segundo o secretário, com a criação de campanhas de divulgação turística do 
destino Natal, desenvolvidas pelas agências de publicidade, como a Artc&C Comu-
nicação, Base Propaganda e a RAF Comunicação e Marketing, foi possível viabilizar 
para a cidade, alguns prêmios importantes, fortalecendo-se, assim a percepção de um 
destino turístico de qualidade e contribuindo com a consolidação da imagem turística 
orgânica e autônoma. Pode-se citar como exemplo, o Jacaré de Ouro, conferindo a 
capital potiguar à premiação de ‘Melhor Destino Turístico de Eventos do Nordeste’, 
na 14ª edição do Prêmio Caio 2013. Tal premiação, a cidade do Natal concorreu com 
Maceió e Bahia (Costa do Sauípe) e pela sétima vez conquistou o reconhecimento a 
nível nacional da cidade do Nordeste melhor posicionada no ranking brasileiro para 
este quesito avaliativo. 

Outro prêmio de destaque foi o conferido pelos Agentes de Viagem do Interior de 
São Paulo - AVIESP, onde, Natal, pela sétima vez consecutiva foi eleita como o prin-
cipal destino turístico do Brasil. Para o secretário Fernando Bezerril, que recebeu o 
comunicado da AVIESP, “a notícia enche de orgulho e satisfação a todos os que fazem 
turismo em Natal, esta premiação é fruto do trabalho e a semente foi plantada pelo 
prefeito Carlos Eduardo em suas administrações anteriores e continuam no seu atual 
mandato”. “Ganhamos o heptacampeonato ganha Natal e a cadeia econômica que 
forma o turismo na nossa cidade”, enfatizando que a divulgação do destino turístico 
Natal, também, ocorre em feiras importantes, dentro e fora do Brasil, listando Natal, 
por exemplo, na Feira de Turismo de Gramado, realizada recentemente.

O secretário ainda reforça o trabalho de divulgação para atrair turistas no verão em 
Natal, no qual a cidade contou com a divulgação de seus atrativos turísticos na novela 
Flor do Caribe, da Rede Globo, na Copa do Mundo FIFA 2014 e também foi cenário 
para as gravações da novela Chiquititas, do SBT.

Para Bezerril, durante a entrevista realizada por este estudo,

A novela Flor do Caribe foi retransmitida de março a setembro de 2013 e foi 
vendida para 150 países. Já a Copa do Mundo foi a maior divulgação que tivemos. 
O nosso dever de casa foi feito, com isso, aguardo uma boa alta temporada, repe-
tindo números do passado com 90% a 100% de ocupação hoteleira e Natal sendo 
o destino mais procurado no fi nal do ano.
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Bezerril acrescentou, ainda, os workshops realizados pela Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis no Rio Grande do Norte (ABIH-RN), que segundo ele, ajudarão 
signifi cativamente na vinda de turistas a capital potiguar.

Outro evento importante que agregou valor ao destino turístico analisado, contribuin-
do-se com a formação da imagem orgânica do destino turístico analisado, é o ‘Natal 
em Natal’, onde na versão 2014, ocorreu entre os meses de novembro a dezembro, 
incorporando o espírito natalino para a cidade, através de espetáculos ao ar livre, sho-
ws com apresentação de artistas nacionais e locais, festivais literários e uma especial 
decoração natalina, corroborando para que a capital potiguar prospectasse um número 
considerável de visitantes, aumentando-se, assim a ocupação hoteleira e consequente-
mente a geração de emprego e renda para os autóctones.

Diante do exposto, acredita-se que as ações fomentadas pela SETURDE, no âmbito 
da Prefeitura do Natal, estão contribuindo para o fortalecimento da imagem turística 
orgânica, induzida e autônoma do destino analisado, fortalecendo-se, assim, o marke-
ting turístico local e retomando o crescimento do turismo na capital potiguar.

Porém, verifi ca-se que o trabalho desenvolvido pela SETURDE no biênio 2013-2014 
está apenas começando e requer maiores investimentos fi nanceiros para que a cidade 
do Natal possa retomar, de forma sustentável, o crescimento turístico de anos ante-
riores e se apresentar enquanto um destino turístico competitivo diante dos novos 
cenários regionais, nacionais e internacionais demandados pela atividade turística, 
formando-se, assim, uma imagem forte e sólida, capaz de gerar um fl uxo turístico 
crescente para a cidade do Natal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de estratégias do marketing turístico para o fomento do destino turístico 
Natal, situa-se como o principal fator de decisão da SETURDE, desta maneira diante 
da competitividade entre os destinos, desenvolver uma imagem forte tornou-se uma 
vantagem competitiva principalmente para os destinos que compartilham semelhan-
ças entre si, como o destino Natal.

Nesse viés, o turismo têm crescido a taxas superiores ao crescimento da economia 
nacional e internacional, no que corresponde ao número de turistas e a receita gera-
da pela atividade. Cresce o número de viagens internacionais e esse aumento se faz 
acompanhar pela tendência de desconcentração do fl uxo nos continentes mais ricos, 
já que é cada vez maior o número de pessoas que se deslocam para países periféricos, 
movidos pelo desejo de desfrutar a oferta de paisagens exóticas, os recursos naturais 
ainda pouco explorados e os elementos culturais diversos.

Diante deste cenário ressalta-se a importância da imagem do destino turístico para a 
cidade do Natal, concebido como uma ferramenta indispensável na gestão urbana, 
ganhando signifi cativa aceitação e passando a ser utilizado para articular a imagem 
urbana aos atrativos turísticos.
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Sendo assim, verifi ca-se, que os objetivos deste estudo foram atingidos. Porém é ne-
cessário afi rmar que o destino turístico natalense no biênio 2013-2014 está em franco 
processo de reestruturação, principalmente, no que diz respeito à captação de recursos 
fi nanceiros para expansão e consolidação da cidade, do ponto de vista turístico, com 
vistas à atração e ampliação de novos visitantes/turistas, alavancado, principalmente, 
pelas estratégias de marketing adotadas pela SETURDE.
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NORMAS EDITORIAIS

A Revista Quipus, revista científi ca semestral das escolas de Educação e Comunicação 
e Artes, da Universidade Potiguar (UnP), publica trabalhos inéditos sob a forma de 
artigo científi co e resumos estendidos (para produção iconográfi ca e audiovisual). Re-
cebe trabalhos de resultados de pesquisa de doutores, mestres e especialistas (titulação 
mínima).

As contribuições para a revista serão de fl uxo contínuo, não havendo data limite para 
submissão de artigos, casos e resenhas bibliográfi cas.

ENVIO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO/
PUBLICAÇÃO DE OBRA E CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio do documento, devida-
mente preenchido e assinado pelo (s) autor (es) e por uma testemunha. O termo deve 
ser encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos suplementares 
(Passo 4 no processo de submissão no repositório científi co). OBS: Apesar do texto ex-
plicativo referente ao passo 4 indicar que o processo é opcional, para o envio do Termo 
de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais o 
procedimento se torna obrigatório. Portanto, o passo 4 é opcional no processo de sub-
missão apenas para documentos suplementares que funcionam como um apêndice ao 
manuscrito, com o objetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão.

O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos 
Patrimoniais encontra-se disponível na barra de navegação (menu superior da página 
do repositório científi co da UnP).

SUBMISSÃO DE ARTIGOS E RESUMOS ESTENDIDOS

Devem ser submetidos por meio de repositório científi co da UnP pelo endereço https://
repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/index.php/quipus. Para isso, o(s) autor 
(res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão. Os artigos cien-
tífi cos não devem conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), o breve currículo com 
a respectiva titulação acadêmica, instituições de vínculo e endereço eletrônico. Essas 
informações serão inseridas apenas no sistema do repositório científi co UnP, em virtude 
da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação cega por pares).

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, rele-
vância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conheci-
mento na área.
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1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verifi car se o texto se 
enquadra dentro das linhas editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind 
review, procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento 
editorial, revisão ortográfi ca e gramatical. Após a análise do artigo, os autores são no-
tifi cados sobre a decisão dos avaliadores. O resultado da decisão poderá ser de quatro 
formas:

a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões).

b) Aceito com revisão.

c) Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer).

d) Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se 
tiver um aceite e uma rejeição, será encaminhado para um terceiro avaliador. 
Se o aceite for com alterações, os editores avaliarão se as alterações foram 
efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o texto será devolvido para que os 
autores, através de uma carta resposta, possam pontuar cada item levantado por cada 
revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de aceitação destas sugestões 
provenientes do processo revisional do artigo, fi ca a cargo dos autores a adequação do 
texto utilizando a ferramenta de revisão do word (ou similar).

Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, bus-
cando manter a qualidade da publicação. Defi nições, conceitos, afi rmações e opiniões 
expressados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem o 
texto para a Revista Quipus, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expres-
sas, bem como na autorização da publicação dos textos.

DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS

Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em 
espécie pela publicação de trabalhos na Revista. O(s) autor(es) cede(m) total, defi nitiva, 
exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos patrimoniais do texto/obra aceito 
para publicação na Revista Quipus à APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultu-
ra Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.480.071/0001-40, com sede social na Ave-
nida Floriano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN, mantenedora da 
Universidade Potiguar – UnP, assim como à Rede Internacional de Universidades Lau-
reate Ltda., e respectivas afi liadas, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.728.655/0001-20, 
com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 Conjuntos 51,52, 53 
e 54, 5ª andar, Consolação, CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito de reprodução, 
a partir da referida Revista, e em quaisquer de suas edições, no Repositório Científi co 
da Universidade Potiguar - UnP ou em quaisquer outras plataformas, base de dados 
e/ou meios de divulgação/disseminação do conteúdo, existentes ou que venham a ser 
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inventados, nacionais ou estrangeiros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a 
Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades de edição, adap-
tação, revisão, publicação, transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e 
distribuição, impressa e ou digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, 
ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que título for, os direitos ora cedidos, 
sem prejuízos de eventuais outras outorgas.

Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Repo-
sitório Científi co da Universidade Potiguar o acesso livre a sua obra.

O email para contato é edunp@unp.br. Esse endereço não é o endereço de submissão 
de textos para a revista. Os artigos devem ser submetidos pelo Repositório Científi co 
da UnP, na seção da Revista Quipus (https://repositorio.unp.br/index.php/quipus).

Os textos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositó-
rio Científi co da Universidade Potiguar, no endereço http://www.repositorio.unp.br e 
https://repositorio.unp.br/index.php/quipus dando acesso ao texto publicado para a 
comunidade acadêmica interna e externa em meio digital. O mesmo acontecerá com 
a produção iconográfi ca.

NORMAS TÉCNICAS

Os artigos e resumos estendidos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus auto-
res, e enviados conforme normas estabelecidas pela Revista.

Os artigos e resumos estendidos devem estar de acordo com as normas técnicas da 
ABNT, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, 
NBR 6028. O item 4 desse documento apresenta algumas recomendações para orien-
tar a formatação.

Os artigos e resumos estendidos que não se ativerem a estas Normas serão encaminhados 
a seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modifi cações necessárias.

Serão publicados até 10 textos por edição (artigos-resumos estendidos). O número 
de páginas deve ter o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) páginas para os 
artigos e o resumo estendido, que acompanha a produção iconográfi ca ou audiovisual, 
deve estar entre 2 (duas) e 4 (quatro) páginas.

2 Artigos

Devem ser apresentados observando-se as seguintes características técnicas:

2.1 Os textos devem ser entregues via e-mail e confi gurados para papel A4, observan-
do as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justifi cados;



85

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fi m;

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fi m (Arial, 10).

2.2 A estrutura dos textos deve obedecer às normas da ABNT e conter os seguintes 
elementos:

2.2.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos;

• Resumo na língua do texto: apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, 
fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o 
assunto a ser abordado;

• O Resumo deve conter de 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e 
objetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas 
é simples;

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identifi cam os 
assuntos tratados separadas por ponto e fi nalizadas por ponto. O número máximo 
de palavras-chave são 5 (cinco).

2.2.2 Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

2.2.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem):

• Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos;

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chave, 
em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e 
PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto;

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a es-
querda e com espaçamento simples entre linhas.

2 Resumos estendidos (para produção iconográfi ca e audiovisual)

Devem ser apresentados observando-se as seguintes características técnicas:

2.1 Os textos devem ser entregues via e-mail e confi gurados para papel A4, observando 
as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, cm;
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• os parágrafos devem ser justifi cados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fi m;

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fi m (Arial, 10).

2.2 A estrutura dos textos deve obedecer às normas da ABNT e conter os seguintes 
elementos:

• Título do trabalho;

• Nome do (s) autor (es), acompanhado de breve currículo, com a respectiva titula-
ção acadêmica e endereço eletrônico;

• Miniresumo para metadados de busca: No mínimo 100 e no máximo 200 palavras;

• Introdução: Descrever uma visão geral sobre o tema com defi nição dos objetivos 
do trabalho e relevância da pesquisa;

• Metodologia ou Quadro Teórico;

• Resultados ou Desenvolvimento;

• Conclusão: Descrever com base nos resultados ou desenvolvimento, relacionando-os 
aos objetivos da pesquisa;

• Referências;

• Palavras-chave: 3 (três) a 5 (cinco).

3 Produção iconográfi ca e audiovisual

Deve ser apresentado observando-se as seguintes características técnicas:

3.1 A produção iconográfi ca (ilustrações, fotos e imagens), deve ser na formatação 
JPG (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB). Os desenhos, gráfi cos ou tabelas 
devem ser no formato GIF (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB), incluindo 
os créditos e suas respectivas fontes, de acordo com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

3.2 As produções artísticas audiovisuais como, por exemplo, vídeos, animações ou ou-
tras, serão publicadas por meio de links onde o conteúdo das mesmas encontra-se hos-
pedado. Devem estar nos formatos AVI, MOV, WMV, MP4. É de responsabilidade 
do(s) autor(es) a hospedagem da produção audiovisual em sites de compartilhamento, 
bem como a divulgação do endereço eletrônico de acesso ao resumo estendido.

3.3 Produções artísticas visuais como fotografi as, pinturas, gravuras, colagens, en-
tre outras, deverão estar digitalizadas, com resolução entre 72 e 150 DPIs, no 
máximo, em RGB.
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3.4. Produções em áudio devem ser no formato MP3.

3.5 Produções audiovisuais devem estar inseridas em sites de compartilhamento de 
vídeos, sendo necessário apenas divulgar o endereço para acesso.

3.6 O resumo estendido deve seguir as normas descritas no item 2.

4 Orientações da ABNT

4.1 Da numeração progressiva: A numeração progressiva deve ser adotada para siste-
matizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da seção, usa-se 
apenas 1(um) espaço de caractere, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

Divisão Exemplo

Seção Primária 1 CAIXA ALTA E NEGRITO

Seção Secundária 1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO

Seção Terciária 1.1.1 Caixa baixa e com negrito

Seção Quaternária 1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito

Seção Quinária 1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo

Após a seção quinária recomenda-se não 
subdividir mais e adotar o uso de alíneas: 
a).... b)...

a) alínea

4.2 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acor-
do com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

4.2.1 Citação direta no texto:

• Citações de até três linhas, devem estar inseridas no corpo do texto e contidas entre 
aspas duplas.

Ex.:”Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada 
concretamente fazer para que esta afi rmação se objetive, é uma farsa” (FREI-
RE, 2005, p.40) .

• Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da mar-
gem esquerda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples entre 
linhas e sem aspas.

Ex.:

Ao longo da história, a educação e a profi ssionalização femininas têm sido sempre 
relegadas a um plano secundário; Muitas vezes também são objeto de distorções 
do ponto de vista dos homens e até das próprias mulheres que, por força das 
imposições culturais, assimilavam valores masculinos e aceitam ser confi nadas à 
reprodução biológica e às esferas privadas sem questionar esse papéis. (ALMEI-
DA, 1998, p.23).
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Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a 
expressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e pagina-
ção, respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor.

4.2.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto ori-
ginal sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação de 
autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Freire (2005), todo ser se transforma ou se desenvolve dentro de si mes-
mo, nas relações de suas contradições.

4.2.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto trans-
crito no início, no meio ou fi nal da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

• Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] uma família dominava o sistema postal europeu, a Tassis ou Taxis 
( o termo “táxi”, atualmente de uso internacional, é derivado do seu nome). 
Foi essa família, dona dos correios dos imperadores Habsburgo a partir de 
1490, que desenvolveu o sistema usual, operando de acordo com uma tabela 
fi xa”. (BRIGGS ; BURKE,2006, p.33).

• Com omissão no fi nal da citação:

Ex.: “A tarefa de administrar a visibilidade dos líderes políticos através da 
mídia assumiu uma importância ainda maior. Há algumas semelhanças com 
os tipos de estratégias empregadas pelos governantes como Luís XIV, mas as 
condições sociopolíticas da administração da visibilidade neste século XX 
já são bem diferentes das que prevaleceram nos inícios do século XIX [...]”. 
(BRIGGS ; BURKE,2006, p.123).

• Com omissão no meio da citação:

Ex.:

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é 
menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que 
nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o 
que deve ser feito amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que haja um ama-
nhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar 
uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser chamado de fazer 
o futuro acontecer. (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há 
risco de falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.
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Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento 
original, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra 
consultada e da data. Na lista de referências bibliográfi cas, deve-se colocar somente a 
obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profi ssional a partir da análise de uma série 
de dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fi sicamente e 
a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MIL-
GROM; ROBERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

4.3 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráfi cos, desenhos, mapas, fotogra-
fi as, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citadas integrando-se ao texto. 
As ilustrações devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto fi nal. Deve fi car sem negrito, 
precedida da palavra fi gura numerada consecutivamente, com algarismos arábicos, 
em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda podem ser justifi cados, alinhados à esquerda ou à direita, e 
posicionados ao lado ou abaixo da fi gura;

• As fi guras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.:

Figura 1: Docente UnP.
Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

4.4 Das tabelas: Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as Normas de Apresenta-
ção Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte superior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto e 
o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colocada 
logo abaixo da tabela. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou confor-
me a apresentação gráfi ca do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;
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• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não se deve usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem fechar as 
laterais.

Ex.:

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.

ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07
Fonte: Do autor,

4.5 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas 
as referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em or-
dem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo 
a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento 
simples entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

– Livro de um ou dois autores:

TRAVAGLIA, Luiz C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramá-
tica. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LIBERATO, Yara ; FULGÊNCIO, Lúcia. Um modelo de descrição da leitura. In: É 
possível facilitar a leitura: um guia para escrever claro. São Paulo: Contexto, 2007.

– Com mais de três autores:

KAHN, T. et al. O dia a dia nas escolas. São Paulo: Instituto Latino-Americano das 
Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente; Instituto 
Sou da Paz, 1999.

– Revista científi ca:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: refl exões para uma 
nova agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, 
V. 1, n.1, p. 12, 2004.
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– Monografi a, Tese e Dissertação:

NUNES, Aff onso Henrique da Silva Real. A educação informal para o consumo 
infantil e juvenil na televisão e na mídia, 2011. 225 fl s. Tese (Doutorado em Educa-
ção) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011.

– Trabalhos apresentados em congressos:

CARVALHO, A. M. S.; PONTES, R. B. Leitura como expressão de aprendizagem 
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