
    

 

Facebook como publicidade digital do Projeto Banzeiro
1
 

 

Kleiton Pantoja de OLIVEIRA
2
 

 Hellen Camille da Cruz LOPES
3
  

Douglas Junio Fernandes ASSUMPÇÃO
4
 

Dilson Carneiro de OLIVEIRA
5
 

Analaura CORRADI
6
 

Luiza Elyane Correa AZEVEDO
7
 

Universidade da Amazônia – UNAMA, Belém/PA 

 

RESUMO 

A produção de conhecimento através da publicidade digital deve ser compartilhada e 

discutida na sociedade, podendo sob várias condições de letramento e inclusão digital, tornar-

se um elemento propulsor do processo pedagógico. Nesse viés e considerando a rede social 

Facebook, apresenta-se neste estudo a fanpage @ProjetoBanzeiro como uma proposta de 

publicidade digital do projeto de extensão da Universidade da Amazônia (UNAMA) 

intitulado “Banzeiro: oficinas de rádio e produções audiovisuais sobre a Cultura do Pará”, 

atuante na Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata (MB), localizada no bairro do 

Telégrafo, na cidade de Belém (PA). Para disseminar e buscar interação, o Facebook possui 

diversas ferramentas para os indivíduos se conectarem e relacionarem entre si. Algumas 

dessas ferramentas possuem caráter similar a ferramentas tradicionais encontradas em 

sistemas de e-learning. 
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1. Introdução 

Com o grande avanço da Internet e suas plataformas digitais, se destacando o Facebook, 

abre-se um leque de novas possibilidades tanto na área de publicidade digital quanto na de 

educomunicação.  Nesse sentido, se apresenta a fanpage @ProjetoBanzeiro como uma 
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proposta de publicidade digital do projeto de extensão da Universidade da Amazônia 

(UNAMA) intitulado “Banzeiro: produção de curtas e oficinas de rádio”, atuante na Escola 

Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata (MB), localizada no bairro do Telégrafo, na 

cidade de Belém (PA). 

Atualmente, a informação não é mais algo de luxo e é altamente compartilhável, e a 

fanpage @ProjetoBanzeiro foi criada com o intuito de disseminar as informações dos 

trabalhos desenvolvidos e interesses do projeto, assim como as oficinas de capacitação, tanto 

dos bolsistas e voluntários, quanto dos alunos da referida escola. Compartilhar significa 

atualmente se transformar em viral e assim se buscar a democratização da informação e do 

conhecimento. 

A produção de conhecimento através da publicidade digital deve ser compartilhada e 

discutida na sociedade, podendo sob várias condições de letramento e inclusão digital, tornar-

se um elemento propulsor do processo pedagógico. A fanpage @ProjetoBanzeiro encontra-se 

em construção e se apresenta como uma plataforma digital primordial para estabelecer 

práticas comunicacionais, com ênfase em recursos publicitários, todos voltados à área de 

educomunicação. 

Compreendemos a educomunicação como “o conjunto das ações inerentes ao 

planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a 

criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos abertos, democráticos e participativos, e a 

ampliar os espaços de expressão na sociedade através d uma gestão democrática dos recursos 

da comunicação” (SOARES, 2009, p. 161). 

O Facebook se apresenta como interface entre a Comunicação e Educação para permitir 

e auxiliar na construção e no desenvolvimento de um indivíduo mais crítico, que possa 

vivenciar sua cidadania, valorizar suas relações sociais e construir um capital social e cultural 

através dos processos comunicacionais estabelecidos no Projeto Banzeiro. Seu objetivo está 

na capacitação dos estudantes para aguçarem a percepção sobre os aspectos positivos de sua 

realidade e cotidiano, refletindo sobre as formas habituais de aprendizado. 

Aliada às técnicas de como filmar e/ou fotografar, se estenderia ao aguçamento dos 

sentidos através do autoconhecimento e da reflexão, tendo as câmeras digitais e smartphones 

como fio-condutores para esse aprendizado (SOARES, 2009).  No Projeto Banzeiro, os 

interatores podem comunicar-se entre si, compartilhar materiais e criar um sistema 

colaborativo de informações. 

 

 



    

 

2.  Objetivos 

 

2.1 Geral 

Desenvolver a fanpage @ProjetoBanzeiro para disseminar informações com o corpo 

diretivo, docentes e discente e participantes do Projeto de Extensão da Universidade da 

Amazônia (UNAMA) intitulado “Banzeiro: oficinas de rádio e produções audiovisuais sobre 

a Cultura do Pará”, atuante na Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata (MB), 

localizada no bairro do Telégrafo, na cidade de Belém (PA). 

 

2.2 Específicos 

Estabelecer estratégias publicitárias digitais na área educomunicacional através da 

fanpage @ProjetoBanzeiro para promover a interação e compartilhamento dos interatores.  

 

3.  Método e técnica de pesquisa 

Na execução deste projeto, foi utilizado o método experimental científico, baseado na 

observação da necessidade reflexão crítica do uso da Internet e das mídias sociais, entre elas o 

Facebook, como ferramenta de publicidade digital na educomunicação do Projeto de 

Extensão Banzeiro. Os procedimentos utilizados, até o momento, foram: 

  Reunião de pauta com os componentes do grupo para a produção e planejamento e 

conteúdo da fanpage @ProjetoBanzeiro: 

  Visita à Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata (MB) e reunião com 

gestores, corpo docente e discente; 

  Elaboração e Divulgação da fanpage @ProjetoBanzeiro. 

 

4. Descrições do produto 

Criado pelos alunos Lucas Santos da Silva e Matheus Feitosa Cavalcante, do curso de 

Comunicação Social (Habilitação em Publicidade e Propaganda) da Universidade da 

Amazônia (UNAMA), a fanpage @ProjetoBanzeiro foi publicada no dia 08 de abril de 2017, 

tornando-se um dos principais veículos de comunicação do projeto. 

Este meio de comunicação mediado pela rede social Facebook, torna-se um termômetro 

das atividades realizadas pelo grupo se preocupando com conteúdo e oferecendo informação 

de qualidade aos seus seguidores. A figura 01 nos mostra a interface da fanpage 



    

@ProjetoBanzeiro. Observa-se que a cor azul é predominante na construção visual, pois 

estimula a criatividade, além de trazer a tranquilidade e harmonia (FARINA, 2000). 

 

Figura 1: Fanpage do Projeto Banzeiro 

 
Fonte: www.facebook.com/ProjetoBanzeiro 

 

O que chama atenção no processo de construção visual é a utilização da textura, tanto no 

logotipo quanto na capa da fanpage. De acordo com a figura 02, onde se evidenciam a 

textura/traços de ondas presentes no logotipo, percebe-se a variação de tons de azul, o que 

remete-nos à mistura das águas do mar e do rio, do Rio – Mar, que é uma característica da 

região do Pará, principalmente do rio Tapajós, rio que banha Santarém, mesorregião do Baixo 

Amazonas.  

Essas águas cristalinas se encontram em Alter do Chão, conhecida como Caribe 

Brasileiro da Amazônia. O encontro da água doce (Rio) com a água salgada (Mar) ocasiona o 

“Banzeiro’’, também conhecido como a sucessão de ondas provocadas por uma embarcação 

em deslocamento. O formato e a direção das ondas dizem respeito à conectividade e à busca 

de conhecimento. 
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Figura 2: Logotipo do Projeto Banzeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.facebook.com/ProjetoBanzeiro 

 

Desenvolvida sobre a ótica da representatividade das ondas e suas cores, o logotipo do 

Projeto Banzeiro traz elementos sígnicos representativos da vertente do projeto através das 

oficinas de rádio e produções audiovisuais, onde a ideia de câmera, lente, pause e play, que 

estão sendo representados, compõe a harmonia dos elementos. 

Sobre o assunto, Assumpção e Villegas (2013, p. 5) discorrem: “as escolhas e decisões 

pelos elementos que farão parte da composição visual constituem o processo criativo e, nesse 

caso, como todo e qualquer processo comunicacional, que tem como objetivo a compreensão 

por parte do receptor”. Assim as estratégias de informação, produção de conteúdo e 

interatividade com o visitante da fanpage centra-se na tabela 01. 

 

Tabela 1 – Características das ferramentas do Facebook: Definições e seu uso no ambiente educacional. 

CARACTERÍSTICA DEFINIÇÃO USO EDUCACIONAL 

Mural 

O mural é um local público de 

publicações. É o local de abertura 

quando se acessa um determinado 

grupo. 

Postar comunicados importantes, 

mensagens em geral e anúncios. Alunos 

podem responder os posts diretamente ou 

curtir uma postagem. 

Eventos 
A função eventos permite criar 

lembretes para os membros do grupo. 

Lembrar os alunos de provas, reuniões ou 

sessões de estudo. 

Documentos 

A ferramenta Documentos permite 

submeter arquivos para download, ou a 

criação de documentos de texto 

compartilhados. 

Instrutores podem compartilhar matérias 

para leitura e estudos tais como 

documentos, apresentações, etc. 

Bate-papo 

O Bate-papo é uma ferramenta 

síncrona similar aos comunicadores 

instantâneos tradicionais. 

Comunicar com os estudantes em tempo 

real. 

Fonte: Adaptado de Tower e Muñoz (2011). 

http://www.facebook.com/ProjetoBanzeiro


    

 

5.  Considerações Finais 

Os benefícios das redes sociais para o contexto educomunicacional vêm demonstrando 

que o Facebook pode ser aplicado neste contexto como ferramenta de ensino-aprendizagem 

com a utilização da ferramenta grupos. 

O uso do Facebook e das demais redes sociais nas práticas educacionais não deve ser 

visto como uma substituição completa dos sistemas de aprendizagem tradicionais (Ex. 

Moodle, TelEduc, BlackBoard). Ao invés disso, eles devem ser vistos como ferramentas 

alternativas que complementam a experiência educacional fora da sala de aula e que 

promovem a interatividade e a conectividade. 
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