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Resumo: A imagem de uma organização é um atributo fundamental para seu desenvolvimento.
Admite-se que uma organização tenha mais de uma imagem e uma das marcas da modernidade é a
preocupação crescente das organizações em relação às expectativas de seus grupos de interesse, o
que potencializa a relevância dos estudos sobre imagem organizacional. O objetivo deste trabalho é
analisar os textos publicados pelo setor de comunicação de uma unidade de pesquisa em sua
página do Facebook, verificando as contribuições para a construção da imagem dessa instituição.
Com fundamentação teórica nos conceitos de imagem, gênero textual e produção e recepção de
textos, o trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa descritiva quali-quantitativa de análise
documental. Como corpus, utilizaram-se textos publicados na página do Facebook da instituição,
independentemente de sua autoria. Verificaram-se a diversidade de público-leitor e a inter-
relação da identidade do público com os gêneros textuais publicados. Os resultados encontrados
permitem afirmar que a ferramenta cumpre o papel de divulgar a instituição por meio de textos
que variam entre a promoção institucional, a divulgação científica e a informação de serviços
prestados. Conclui-se que os textos publicados interferem na construção da imagem para cada
público de interesse e que a ferramenta é importante para o fim a que se presta.
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1 Introdução

As organizações têm evidenciado preocupação crescente com a identidade institucional
que se constrói a partir das expectativas do público com o qual se relaciona. Toda organização
mantém relações com vários tipos de públicos e cada um desses vai projetar uma imagem
específica dessa organização. A imagem é, assim, a representação mental de uma organização
construída por esse público, que se traduz em um indivíduo ou em um grupo a partir de
percepções e experiências concretas, informações e influências recebidas.

É preciso que as organizações tenham cuidado, desse modo, com as informações que
circulam sobre elas. Essas informações podem ser produzidas pela mídia ou pela própria
organização. Uma das formas de divulgação de informações, na atualidade, é a publicação de
textos em espaços virtuais.

Neste trabalho apresentam-se as contribuições que os textos publicados em um espaço
virtual específico trazem para a construção da imagem institucional de uma unidade de pesquisa

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1597



em sua página do Facebook. O estudo foi desenvolvido com o objetivo principal de analisar tais
textos, que são publicados pelo setor de comunicação dessa unidade de pesquisa.

Para desenvolver o estudo, definiu-se por uma abordagem descritiva quali-quantitativa,
por meio de análise documental, tendo como fundamentação teórica os conceitos de identidade,
imagem e reputação institucional, bem como os conceitos de gênero textual e de produção e
recepção de textos. Assim, foram utilizados como corpus, textos publicados na referida página,
independentemente de sua autoria.

O presente artigo está organizado em três seções. Na primeira traça-se um breve histórico
da unidade de pesquisa estudada priorizando a construção de sua imagem perante os vários
públicos com que se relaciona. A segunda seção explora as teorias de produção e recepção de
textos com foco nos textos digitais e na interlocução por eles estabelecida entre autor e leitor. Na
terceira, faz-se a análise de algumas publicações da página da instituição, em que se discute a sua
contribuição para a construção da imagem institucional. Finaliza-se com as conclusões
alcançadas pelo estudo.

2 Laboratório Nacional de Astrofísica: a história e a construção da imagem de uma unidade
de pesquisa

O Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA)1 é uma unidade de pesquisa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O instituto foi criado em 1980 em Itajubá, Minas
Gerais, com o intuito de alavancar os estudos científicos em Astronomia a partir da instalação de
um telescópio de grande porte na cidade mineira de Brazópolis. A instituição gerencia, desde
1985, o maior telescópio brasileiro em terra, instalado no Observatório do Pico dos Dias (OPD).
Além disso, o LNA gerencia também a participação do Brasil em dois consórcios internacionais:
o Observatório Gemini e o Telescópio SOAR, instalados no Chile e no Havaí.

O OPD, inicialmente batizado de Observatório Astrofísico Brasileiro (OAB), foi criado há
30 anos e é a pedra fundamental do LNA. A história do OPD está entrelaçada à história da
Astronomia brasileira e foi ele o grande propulsor do salto em qualidade que essa ciência
experimentou após 1980. Em 1985, o OAB transformou-se no primeiro laboratório nacional do
país e recebeu nome de Laboratório Nacional de Astrofísica. Em 1989, o LNA foi efetivado
como unidade de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) do então Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e, em 1992, estabeleceu sede própria
em Itajubá. Em 2000, o LNA tornou-se oficialmente uma unidade de pesquisa do MCT, hoje
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Desde então, o LNA seguiu sua vocação
para a promoção da Astronomia brasileira e, mais do que administrar o OPD, tornou-se gerente
da participação brasileira em observatórios internacionais, instalados nos maiores sítios
observacionais do planeta.

Em 1993, o Brasil tornou-se parceiro do Observatório Gemini, um consórcio internacional
que construiu dois telescópios idênticos, com espelhos de 8,1m de diâmetro, batizados de Gemini
Sul e Gemini Norte. O Gemini Sul está instalado nos Andes chilenos e o Gemini Norte em
Mauna Kea, no Havaí. O LNA exerce o papel de Escritório Nacional do Gemini, sendo
responsável pelo bom funcionamento da comissão que distribui o tempo de uso dos telescópios

1As informações necessárias à construção desse histórico foram retiradas da página oficial da instituição (<
http://www.lna.br/>).
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entre os astrônomos brasileiros e pelo apoio a esses usuários. A participação brasileira inicial era
de 2,5% e aumentou para 6% com a retirada de alguns parceiros do consórcio. O Brasil é o país
com a maior produção proporcional de artigos com dados do Gemini, o que evidencia a
importância do observatório para a comunidade brasileira, bem como a maturidade dos cientistas
do país.

Em 1999, o MCTI firmou acordo com os Estados Unidos2 para a construção e operação
do Telescópio SOAR, um telescópio de última geração, com abertura de 4,1m, situado em Cerro
Pachón, a algumas centenas de metros do Gemini Sul. O contrato com o Telescópio SOAR previa
a construção de instrumentos para o telescópio, o que incentivou o LNA a desenvolver uma nova
vocação: a instrumentação astronômica. Além disso, o LNA é o responsável pela comissão que
distribui o tempo de telescópio e pelo suporte aos usuários.

O LNA é o responsável também, desde 2008, pelo gerenciamento do tempo brasileiro no
Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT), um telescópio de 3,6m de diâmetro localizado em
Mauna Kea, ao lado do Gemini Norte.

Nas últimas décadas, a instituição ampliou sua capacidade tecnológica ao conceber e
construir instrumentos para os observatórios consorciados e para observatórios de outros países.
Hoje, o LNA é referência internacional em instrumentação astronômica.

A história do LNA, portanto, pode ser dividida em três fases. A primeira envolve a
criação, o desenvolvimento e a manutenção do OPD, que contribuiu para aumentar e solidificar
as pesquisas astronômicas no país. A segunda tem início com a entrada do Brasil nos consórcios
para construção de grandes telescópios internacionais, tendo sido o LNA designado gerente
nacional das parcerias, o que contribuiu para o amadurecimento científico da comunidade
astronômica brasileira. A terceira, o desenvolvimento de instrumentos para pesquisa em
Astronomia, área que concentra grande esforço da instituição, delineia sua visão de futuro e
consta da missão institucional, que é: “planejar, desenvolver, prover, operar e coordenar os meios
e a infraestrutura para fomentar, de forma cooperada, a Astronomia observacional brasileira”
(LNA, 2010, p. 13).

O plano diretor do LNA (LNA 2010) reforça a vocação do instituto para o
desenvolvimento da pesquisa, seja observacional ou na área de instrumentação, ao afirmar que:
“a missão do LNA sempre foi considerada bastante clara e consistente, quase como o resumo de
um plano estratégico.” (LNA 2010: 13).

A vocação para o desenvolvimento da pesquisa marca a identidade da instituição e reflete
nas relações com seus públicos de interesse. Sobre a identidade de uma organização, Bueno
(2012: 21) afirma que pode ser entendida

como a ‘personalidade’ da organização e está umbilicalmente associada à sua cultura e
ao seu processo global de gestão (filosofia gerencial, competência técnica ou de
inovação etc). Ela inclui o seu portfólio de produtos ou serviços, a forma de
relacionamento com os seus públicos de interesse (fornecedores, acionistas, clientes,
funcionários, imprensa etc), a sua história e trajetória (social, cultural, política,
econômico-financeira) e mesmo, o que nos interessa bastante, o seu sistema de
comunicação (canais de relacionamento, como house-organs, SACs, call centers, sites
etc).

2 Representado pelo National Optical Astronomy Observatory, pela Universidade da Carolina do Norte e pela
Universidade Estadual de Michigan.
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Todos esses atributos diferenciam a organização e permitem que a partir disso seja
delineada uma imagem e uma reputação. Imagem e reputação não se confundem, portanto, com
identidade.

A partir dos estudos de Johnson e Zinkhan (1990)3, referendado por Berens (2004)4,
Almeida (2012) afirma que a imagem é uma percepção da organização como um todo, sustentada
por diferentes segmentos públicos. Sendo assim, a imagem de uma organização varia de acordo
com a percepção pessoal, ou seja, é “um fenômeno no nível individual, [...] mas que pode ser
compartilhado com um grupo de pessoas como um fenômeno coletivo.” (Almeida 2012: 228).

Por essa razão, pode-se admitir que uma organização tenha mais de uma imagem “porque
as experiências, vivências, informações que uma pessoa ou grupo associa a uma organização são
múltiplas, distintas, particulares, e às vezes absolutamente contraditórias.” (Bueno 2012: 22).

A imagem da instituição varia de acordo com o público com que se relaciona. O LNA se
relaciona com basicamente quatro tipos de público: a comunidade astronômica, os servidores da
instituição, a mídia e o público leigo. Para cumprir a sua missão, o LNA dá suporte a um público
de cientistas, usuários dos tempos destinados aos telescópios que gerencia, espalhados pelos
institutos de pesquisa e universidades do país. A imagem que a instituição construiu junto a esse
público, formado essencialmente por astrônomos, certamente é positiva devido ao trabalho de
excelência que executa. O mesmo acontece com os servidores da instituição.

Entre o público leigo e a mídia, no entanto, o LNA tem uma imagem divergente, que
invariavelmente está ligada à distância e à obscuridade de seu trabalho. O LNA, não obstante a
divulgação institucional e científica que realiza, ainda é desconhecido.

O eixo estratégico V do plano diretor, denominado “C,T & I5 para o Desenvolvimento
Social”, tem uma única linha de ação: “fortalecimento da área de divulgação pública da
astronomia”. O programa que compõe essa linha de ação é assim descrito:

Divulgação pública e popularização da astronomia, e alfabetização científica com
atenção especial à Inclusão Social, tanto regionalmente, por meio de produtos e serviços
dirigidos à população local, como nacionalmente, por meio de medidas junto a agentes
multiplicadores (LNA 2010: 22).

Esse eixo evidencia a preocupação do LNA com a divulgação institucional e científica,
que é incluída também na visão de futuro institucional, ao mencionar o “intuito de otimizar as
condições de pesquisa da comunidade científica e de socialização de conhecimento6.” (LNA
2010:14)

Impulsionado pelo plano diretor, o LNA exerce várias atividades de divulgação científica
e institucional no intuito de alcançar a mesma imagem sólida que tem junto aos usuários da

3 Johnson, Madeline; Zinkhan, George M. 1990. Defining and neasuring company image, en Annual Conference of
the Academy of Marketing Science, XIII, New Orleans, LA.
4 Berens, Guido. A.J.M. 2004. Corporate branding: the development of corporate associations and their influence on
stakeholder reactions. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management.
5 C, T & I significa Ciência, Tecnologia e Informação.
6 A visão de futuro do LNA é: “ser reconhecido nacional e internacionalmente como referência brasileira em
desenvolvimento instrumental para a astronomia terrestre, e como contato principal em assuntos de abrangência
nacional na área de astronomia observacional, com o intuito de otimizar as condições de pesquisa da comunidade
científica e de socialização de conhecimento, e desenvolver pesquisa científica e tecnológica de ponta” (LNA, 2010,
p.14).
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comunidade astronômica. As atividades que o LNA desenvolve atualmente estão descritas em
Andrade e Luz-Freitas (2014).

Sendo assim, a criação de uma página na rede social Facebook não é prioridade no plano
diretor, mas é uma das formas de contato com outros usuários além do público especializado. A
página gera a ampliação da imagem e ajuda na construção da reputação ao aumentar o alcance da
divulgação das atividades do LNA. Assim, são de fundamental importância os textos que publica.

3 Textos digitais: recepção e interlocução

Os textos que estão disponíveis em ambiente virtual podem muitas vezes ser reproduções
de textos já existentes em versão impressa, sem que em nada sejam alterados quando dessa
transposição. Podem, no entanto, sofrer alterações ou podem já ser elaborados com elementos
que lhes configurem o aspecto de textos digitais. Isso acontece quando são acrescidos de
elementos multimidiáticos que favorecem a intersemiose. Citam-se como exemplo desse
acréscimo a inserção de imagens, sons e hiperlinks, por meio dos recursos tecnológicos e
midiáticos da atualidade.

Segundo Freitas (2005: 8), “os novos suportes e instrumentos culturais da
contemporaneidade, como o computador e a internet, têm-se tornado mediadores de outras
alternativas de leitura e escrita”. As denominadas Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC)7 têm permitido a geração de textos de características as mais diferentes
possíveis não só pela exploração dos elementos multimidiáticos, mas também pelas formas de
interatividade proporcionadas. Segundo Costa (2010: 2), “os resultados do advento dessas novas
tecnologias são as novas condições interativas de comunicação em espaços complexos
(ciberespaços), cíbridos, com linguagens essencialmente híbridas”. Nesses textos, a interatividade
é característica relevante.

Os estudos sobre recepção de textos embasam-se na vertente latino-americana dos estudos
culturais britânicos conhecida como “teoria das mediações”, de forte influência na área de
comunicação (Grohmann 2009). De acordo com Hall8 (2003 apud Grohmann 2009: 2),

o significado de uma mensagem não é fixo, e sim contingencial, contextual,
multirreferencial; deste modo, não há uma lógica determinante global que nos permite
decifrar o significado ou o sentido ideológico de uma mensagem contra alguma grade.
Existem diferentes formas de leitura, de decodificação; pode-se ler de diversas maneiras,
ou seja, nunca se pode ter uma leitura fixa, “típico-ideal”. A lógica se aplica tanto à
produção jornalística (codificação) quanto aos processos de recepção (decodificação) de
leitores, ouvintes ou telespectadores.

Hall (2003 apud Grohmann 2009), com base na teoria hegemônica gramsciana, mostra
que o leitor pode responder ao texto de três modos: a) resposta dominante, em que há acordância
entre codificador e decodificador; b) resposta contestatória, em que se vê oposição ao significado
atribuído pelo produtor; c) resposta negociada, em que os sentidos se constroem aos poucos entre
os movimentos de aceitação e recusa que, respectivamente, caracterizariam as respostas
dominante e contestatória.

7 Conjunto de recursos tecnológicos que têm como base o computador e a internet demarcados pela presença do
digital.
8 Hall, Stuart. 2003. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
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Faz-se necessário destacar que essa categorização de respostas considera o leitor que
atribuiu significação ao texto pela lógica de seu produtor, em anuência ou não com este. Tal
categorização presume, portanto, o leitor que é capaz de compreender o texto. Pode, no entanto,
haver o leitor que não quer ou não consegue realizar a compreensão do texto, por algum
impedimento interpretativo ou mesmo decodificativo. A ausência de resposta desse leitor pode
ser demonstrada por meio de uma ação que aparentemente seja categorizada como uma resposta
dominante. No caso de textos em ambientes virtuais, torna-se, em situações como essa, difícil
afirmar se houve ou não a leitura.

Grohmann (2009: 3) diz ainda que:

se há várias formas de leitura, também há o compartilhamento desta leitura, a partir de
referenciais de entendimento e de interpretação – o que é fundamental para a formação
identitária, ou seja, as leituras feitas surgem do espaço familiar, do trabalho, das
instituições a que pertencem, enfim, das práticas sociais exercidas pelos indivíduos; a
recepção surge aqui até como uma forma de pertencimento social. As mensagens são
compartilhadas e negociadas no âmbito social, como “mapas de significação”.

Segundo Luz-Freitas (2010: 2), “a escrita digital instaura uma transformação nas técnicas
de produção e reprodução de textos bem como nos mecanismos de recepção e de atribuição de
sentidos”. É possível dizer que há, em torno do leitor, todo um conjunto metafórico que define
sua dinamicidade no processo de recepção do texto. O próprio vocabulário que vem sendo usado
para designar esse leitor já demonstra que seu papel é bem mais dinâmico: ele é denominado
usuário, internauta, navegador. O termo “receptor” acaba por tornar-se inadequado, cabendo
melhor o termo “interlocutor”. Assim, as relações que se estabelecem entre autor, texto e leitor
nos espaços virtuais geram formas diferentes de interlocução.

Nesse sentido, Luz-Freitas (2010: 5) diz ainda que

a Engenharia Semiótica tem reconhecido a importância dos aspectos pragmáticos da
linguagem para a construção de interfaces que valorizem essas possibilidades
comunicativas. A tecnologia digital, dessa forma, tem se valido da articulação de
conceitos relativos à textualidade e ao processamento cognitivo da leitura para explorar
os aspectos interativos das interfaces digitais.

Observa-se, desse modo, que vários conceitos têm sido utilizados para explicar o
fenômeno dos textos produzidos e veiculados em ambiente virtual. Um destes é o conceito de
liquidez de Bauman (2001), que evidencia a velocidade com que informações são trocadas no
mundo pós-moderno e as rápidas reações que essa troca surte nas decisões cotidianas, em
práticas, processos e produtos sociais, bem como a instabilidade decorrente dessa rapidez.

O uso da internet se popularizou não só pelo fácil acesso a equipamentos, mas por
permitir o acesso à web9, que propicia ao usuário conexão com pessoas e lugares e oferece fontes
de informação atraentes graças ao intenso uso de recursos multimidiáticos. Para Crystal (2002), o
mundo da internet é extremamente fluido e seus usuários podem explorar as várias possibilidades
de expressão ao introduzir novas combinações de elementos. Assim, Crystal (2002) reforça que o
mundo virtual traz um estado permanente de transição, ainda que isso soe de modo contraditório.
É também a contradição que proporciona essa fluidez, essa liquidez (Bauman 2001).

9 O termo web (rede, em português) é usado para designar um sistema de informações hipermídia que, por meio da
internet, conecta computadores por todo o mundo (www = world wide web).
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Destaca-se que o percurso de leitura se faz pelas escolhas do internauta ao navegar pelos
links. Está também em seu poder, ainda que com algumas limitações, definir o destino do texto
lido: se será armazenado, deletado, reproduzido, reescrito...10 Grande parte das ações que o
usuário realiza é a de escolher entre opções previamente oferecidas. Nem sempre ele está
produzindo – o que a ideia de um papel mais dinâmico poderia sugerir –, mas decidindo entre
várias possibilidades oferecidas pela web. Daí se falar em interação e interlocução, em um
movimento que se sustenta por idas, vindas e saltos não lineares: a navegação.

Costa (2010: 4) sustenta que há no espaço virtual:

dois tipos de comportamento/ desempenho de recepção e/ou produção discursivas. Na
recepção (leitura), o usuário-navegador escolhe os links que quer numa página da web e
faz seu caminho de leitor, como vimos. Na recepção e/ou produção, o usuário é ao
mesmo tempo leitor e produtor de textos e pode colaborar on line, adicionando
comentários, introduzindo um vídeo ou um áudio, fazendo sugestões, reelaborando os
textos, entre outras ações.

É importante ressaltar que a web permite a interlocução de modo síncrono e assíncrono
(Crystal 2005). O contexto situacional é, portanto, definido pelos participantes (locutor e
interlocutor) e também pelas relações temporais (presença/ausência) e espaciais
(proximidade/distância) entre eles (Souza; Deps 2012). Essas relações de tempo e espaço
influenciam diretamente na atitude responsiva do interlocutor (+/- ativa). É essa resposta mais ou
menos ativa que confirma a qualidade da interação. Quanto menos ativa é essa resposta, mais
difícil se torna mensurar qualitativamente a atribuição de sentidos e o nível de compreensão.

4 LNA Comunica: relações entre interlocução e construção da imagem institucional

Dentre as possibilidades da web, existem as redes sociais, o que Valente (2005) descreve
como um “estar junto virtual”: espaços que permitem às pessoas se conectarem umas com as
outras e partilharem dados e informações entre si. Por meio de uma rede social podem-se
compartilhar os mais diversos objetos: fotos, vídeos, áudios, textos, entre outros. Ressalta-se que
os agrupamentos nas denominadas redes sociais não se formam nem se caracterizam de modo
semelhante à formação das classes sociais. Uma rede social é, em tese, aberta à participação de
toda a população. São os usuários que, por utilização dos mecanismos de escolha, definirão sua
participação na rede.

Nesse sentido, as redes sociais são bem mais que um veículo para a publicação e a
divulgação de textos. Assim, criar uma página (perfil) em uma rede social não é apenas
estabelecer um espaço para veicular postagens11. Um perfil em rede social permite a criação de
uma identidade virtual e seus atributos delineiam a imagem que se quer construir.

A página LNA Comunica12 foi criada na rede social Facebook13 em janeiro de 2012 com
o objetivo de publicar materiais variados que auxiliassem na divulgação das atividades da
instituição. A página é gerenciada exclusivamente pelo setor de comunicação do LNA. Há o
registro atual de 638 seguidores considerados neste artigo como público-leitor. Dentre esse

10 Nem sempre o usuário tem acesso à opção de excluir o texto.
11 Publicações em páginas da internet.
12 Endereço eletrônico da página no Facebook:<https://www.facebook.com/lna.comunica>.
13 Facebook é o nome de uma rede social existente na web criada em 2004 e amplamente utilizada no Brasil.
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público-leitor encontram-se pesquisadores, servidores da instituição, empresas e profissionais da
mídia e interessados no assunto.

As postagens versam sobre divulgação de eventos realizados pela instituição, notícias
produzidas pelos observatórios gerenciados, produções artísticas sobre Astronomia e ainda links
para reportagens divulgadas em outras mídias e que sejam de interesse do público-alvo.
Divulgações específicas como chamadas para submissão de propostas para os observatórios
gerenciados atraem como público astrônomos. Entretanto, se algumas dessas postagens
apresentam foto além do texto escrito, há uma tendência de que sejam vistas também pelo
público em geral. Isso evidencia o forte apelo que a imagem suscita. Reportagens que abordam o
conhecimento científico direcionado ao público leigo atraem toda a diversidade de usuários.
Postagens dessa natureza evidenciam o interesse do público pela busca de informações científicas
e confirmam a necessidade crescente da divulgação científica, levando a ciência para fora dos
ambientes acadêmicos e das unidades de pesquisa.

Embora a diversidade de postagem não seja muito ampla e a caracterização dos usuários
ainda seja restrita, é possível dizer que a seleção que os usuários fazem entre os textos pelos quais
se sentem atraídos contribui para delinear a imagem que a instituição constrói junto aos vários
públicos que acessam a página LNA Comunica. Assim, a imagem do LNA varia de acordo com o
público com que se relaciona (figura 1).

Figura1 – Projeção da imagem do LNA junto aos diversos públicos.

Fonte: criação nossa

A imagem é uma percepção da organização como um todo, sustentada por diferentes
segmentos públicos (Almeida 2012). A reputação é, segundo Bueno (2012: 24), “uma
representação mais consolidada, mais amadurecida, de uma organização, embora, como a imagem,
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se constitua numa percepção, numa síntese mental.” A imagem que a instituição construiu junto a
um público de cientistas já está bem sólida devido ao trabalho de excelência que executa. A página
do Facebook reforça essa construção sólida, mas contribui pouco para a construção da reputação,
uma vez que esta é alcançada no cumprimento da missão institucional. Junto ao público leigo, no
entanto, a página é uma ferramenta valiosa no estabelecimento dessa imagem, pois diminui a
distância e a obscuridade anteriormente observadas em relação ao trabalho desenvolvido pelo
LNA. Entretanto, é importante destacar que a página cria o que se pode chamar de comunidade
virtual agregando os pesquisadores espalhados por todo o país e cumprindo a função de eliminar
as fronteiras, seja pelo conteúdo da postagem, seja pelo alcance aos seus mais diversos públicos.
É o que se pode ver na figura 2 que veicula uma reportagem publicada em mídia nacional e que,
pela análise dos usuários que registraram seu acesso à leitura, confirma a visualização de
pesquisadores espalhados pelo território nacional.

Figura 2 – Exemplo de postagem

Fonte: Página LNA Comunica

Perfis em redes sociais como o Facebook permitem ao usuário três ações que caracterizam
sua relação com o texto publicado: curtir, comentar e compartilhar. Entende-se que curtir
significa que a pessoa gostou do material publicado. Pela teoria da recepção de texto essa ação é
um indicativo de interação por meio da leitura. Comentar é a confirmação da interação, pois o
leitor demonstra claramente que leu o texto e que tem a algo a declarar sobre sua leitura.
Compartilhar é reproduzir o material postado em outra página, favorecendo não só divulgação do
material, mas permitindo que outras pessoas fora do público-alvo tenham acesso àquela
informação.

No perfil do LNA Comunica o compartilhamento é a ação mais utilizada pelo público-
alvo. Na postagem a seguir (figura 3) visualizam-se as três ações de interação representadas pelos
ícones abaixo da imagem. O da esquerda é o ícone que representa a ação “curtir”, o do centro
representa a ação “comentário” e o da direita, a ação “compartilhar”. O número que acompanha
os ícones indica a quantidade de usuários que realizaram aquela ação. Neste exemplo é visível
que a terceira ação é a mais executada.
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Figura 3 – Exemplo de interação em uma postagem

Fonte: Página LNA Comunica

Embora sejam mínimos os comentários, eles tendem a ser escritos pelo público leigo. O
púbico especializado tem como ação principal o compartilhamento, talvez podendo-se afirmar
que se veem incumbidos do papel de contribuir com a divulgação científica. A participação do
público leigo em geral resume-se a tirar dúvidas, elogiar ou incentivar iniciativas semelhantes.

As redes sociais surgem com o propósito de interação, independentemente do conteúdo a
ser veiculado, porém tem-se observado que várias organizações usam as redes sociais como parte
de seu conjunto de estratégias de marketing. É visível que a página LNA Comunica cumpre o
objetivo de promover a instituição, de torná-la mais próxima dos vários segmentos sociais e de
divulgar as atividades exercidas pela instituição como também aquelas relacionadas à
Astronomia.
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5 Conclusão

A partir da análise das publicações da página LNA Comunica, é possível concluir que esta
cumpre seu papel de divulgação da instituição e fortalece a imagem que vai se delineando nos
diversos públicos com os quais o LNA se relaciona. A diversidade de publicações bem como as
possibilidades de ação que elas proporcionam aos usuários favorece a interlocução tanto com
pesquisadores, que, a princípio, eram o público-alvo mais diretamente relacionado aos serviços
prestados pelo LNA, quanto com o público leigo, que ainda é o mais difícil de ser atingido pelas
ações da instituição.

Desse modo, os textos veiculados pela página não só contribuem para a construção da
imagem institucional, mas também são ferramenta importante nas ações de divulgação científica
da instituição.
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