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RESUMO

Alô, alô, alô papai, alô mamãe, põe a vitrola para tocar, pode soltar foguetes, que eu passei no vestibular!" É com a “Marchinha do Vestibular” do 
Mestre do Carimbó, Pinduca, que os vestibulandos paraenses comemoram a aprovação nos cursos das Instituições de Ensino Superior (IES). Tal 
comemoração representa em geral uma grande conquista para os aprovados e seus familiares. Diante disto, esta pesquisa foi estimulada a partir 
do interesse de analisar a competição existente entre as instituições paraenses de ensino, em especial no ensino médio/pré-vestibular: Equipe, 
Physics, Tenente Rêgo Barros e Nazaré (Marista). Por tratar-se de uma temática educacional com pouca literatura e abordagem científica, 
sobretudo no contexto da educação paraense, esta pesquisa é elaborada de maneira exploratória, analisando as estratégias utilizadas pelas 
organizações educacionais em questão. Partindo desta ideia, neste artigo, são analisados os principais sistemas de ensino do Pará, sobretudo nos 
segmentos do Ensino Médio, Pré-Vestibular e Cursos Específicos, sendo estes, os segmentos educacionais para analisar a cultura da concorrência, 
ambientando ao ideal do "passei no vestibular”. Partindo da investigação exploratória, analisaremos as mídias digitais (especificamente Facebook 
e Instagram) dos espaços educativos explorados como objetos do artigo científico, apoiando-se principalmente ao autor Wilson Bueno, com o 
objetivo de descrever os campos da Comunicação Organizacional, Integrada e Estratégica. O objetivo geral da pesquisa é analisar e compreender 
como se relacionam as instituições educacionais de Belém do Pará e como elas estabelecem essa cultura da concorrência, sobretudo a 
Comunicação Estratégica voltada ao vestibular. Neste trabalho, iremos investigar como e quais são as estratégias comunicacionais exercidas pelas 
instituições. Outro objetivo é questionar a administração da Educação paraense, elemento fundamental para a formação do indivíduo ser 
proposto, muitas vezes, como objeto comercial e de consumo. A partir da ideia de que Belém atinge a maior taxa média de abandono escolar com 
16,6%. Considerando o abandono médio não seriado, o Pará alcança um recorde negativo com 31,2%, o que significa que, a cada 10 estudantes 
paraenses que chegam ao Ensino Médio, três abandonam, esses são dados de 2015 divulgados pelo movimento Todos pela Educação. Se a 
educação é precária e ao mesmo tempo, de alto custo e, também, aquela que vangloria resultados e aprovações, o questionamento que paira é: 
“quais são os fatores que regem essa cultura de concorrência em aprovações?”. É justamente a ideia da educação, também, ser comercial e 
objeto de consumo. Vamos além: os consumidores dessas instituições possuem uma potencialidade a mais, muitos deles são: consumidores-fãs. 
Aqueles que mesmo após saírem da instituição irão defendê-la e divulgá-la para a sociedade. As perspectivas sobre como eles chegaram até ali, 
em uma carreira de sucesso, também são propagadas. Partindo desta investigação, preliminarmente, determinamos que as aprovações nos 
vestibulares influenciam no comportamento social, na opinião pública e na escolha pela instituição que o aluno irá se matricular. Por fim, é 
possível afirmar que a comunicação organizacional está diretamente relacionada ao planejamento estratégico e integrado de uma organização, 
assim, necessitando de profissionais que sejam habilitados à cultura da concorrência, e que estabeleçam técnicas e estratégias para a melhoria 
dos serviços prestados.
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