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A CAMPANHA CONTRA A BAIXARIA NA TV: DISCUSSÃO SOBRE A CULTURA DE 
MASSA  

 
CARLOS HENRIQUE DEMARCHI

       A Constituição Federal de 1988 estabelece que a produção e a programação das emissoras de 
TV devem atender às finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, de promoção da
cultura nacional e regional e de respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Apesar
da existência desse arcabouço legal, no entanto, determinados canais de TV aberta recorrem a
atrações de apelo popular, explorando o sensacionalismo em detrimento dos valores cidadãos e
educacionais. Diante dessa realidade, surgiu a campanha "Quem financia a baixaria é contra a
cidadania", voltada para receber reclamações de telespectadores sobre o conteúdo televisivo. O
objetivo deste trabalho é discutir a importância da campanha no debate sobre a cultura de massa.  
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EM BUSCAS DE ESPAÇOS DE SENTIDOS 
 

CINDY MATSU
MUNIR JORGE FELÍCIO

       Resumo O cosmo humano e a comunicação social se desenvolvem com implicações recíprocas
por constituírem, simultaneamente, o produto e o processo cultural. É imprescindível preservar a
memória cultural formada por um conjunto de objetos materiais e imateriais desenvolvidos no
decorrer da história com a finalidade de adaptar melhor o ser humano ao seu meio. A comunicação 
pode ser compreendida como extensão do próprio corpo humano uma vez que ela lhe é inerente e
como tal, se desenvolve como um sistema autopoiético por produzir, com seu protagonismo e, de
forma independente, a sua própria estrutura, bem como, todos os elementos de que compõe esse 
sistema. 
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TERCEIRO SETOR EM EVIDÊNCIA: DESENVOLVIMENTO DE UM PILOTO PARA O SITE 
ECO 

 
SÉRGIO LUÍS DE ALMEIDA MONZANI

THIAGO MASSUIA
CAROLINA ZOCCOLARO COSTA MANCUZO

       O presente artigo resulta do Trabalho de Conclusão de Curso "Terceiro Setor em evidência:
desenvolvimento de um piloto para o site ECO", que visava estudar a viabilidade de um site 
(www.unoeste.br/facopp/eco) para a oitava área laboratorial de conhecimento da Faculdade de
Comunicação Social "Jornalista Roberto Marinho" de Presidente Prudente (Facopp). Uma
ferramenta que vai ser inserida dentro do Portal Facopp (www.unoeste.br/facopp), e que visa 
oferecer maior visibilidade aos serviços prestados pelo Laboratório de Publicações Jornalísticas da
Facopp para o Terceiro Setor (ECO). Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pela 
modalidade de pesquisa-ação, aplicando instrumentos de coleta de dados como a pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental, entrevista em profundidade e observação direta. 
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DUETTO BRASIL 
 

LIANE APARECIDA PEREIRA GIGLIO
CÉSAR AUGUSTO SAMPAIO

ANA CAROLINA TRAVELLO PEREIRA

Diante de um mercado acirrado pela concorrência e em constante evolução torna-se necessário 
conhecê-lo para entender a dinâmica de seu funcionamento. Nesse cenário a contribuição da
pesquisa é fundamental, pois esclarece dúvidas que ajudam na solução de problemas quanto à área
de atuação da empresa e de seus concorrentes, identificando tendências de mercado, além de 
necessidades e oportunidades junto ao seu público-alvo. Através da análise do briefing e das 
pesquisas que foram realizadas para a marca Duetto Brasil, o trabalho da agência Criar será a
definição do posicionamento mais adequado e uma campanha de comunicação eficaz junto ao 
público-alvo desse cliente. Para atingir essa finalidade, as pesquisas se dividiram em quatro tipos,
sendo uma exploratória e três quantitativas. Obter conhecimento sobre o segmento da moda fitness
e praia, principalmente dentro do mercado de confecções de roupas femininas, Identificar quem é o
público alvo do cliente, seus hábitos costumes além de apurar qual é a comunicação adequada para
chegar até este público e Avaliar o grau do interesse das clientes em relação à aquisição de roupas 
moda fitness e praia.  Uma pesquisa descritiva quantitativa foi realizada entre os dias 28 de maio e 8
de junho de 2012 com o público geral de consumidoras de moda fitness e praia na cidade de
Presidente Prudente/SP, escolhida como mercado teste. Integrantes da Agência Criar aplicaram o
questionário junto a mulheres acima de 15 anos, nas regiões frequentadas pelo público-alvo. Para 
atingir os objetivos propostos, a Agência Criar utilizou o método de pesquisa descritiva quantitativa
com entrevistas na própria loja, contendo perguntas abertas, semi-abertas, fechadas encadeadas e de 
múltipla escolha. A pesquisa foi aplicada pelos integrantes da da Agência Criar, entre os dias 12 e
20 de junho de 2012, nos períodos da manhã e tarde. GRÁFICO 1 Você costuma usar roupas de 
moda fitness e praia; 52% Moda Fitness, 41% Moda Praia e Fitness e 7% Moda Praia. GRÁFICO 2
Quais dessas marcas/lojas você conhece. 8% Dolce Mania, 29% Pele Sobre Pele, 11% Duetto
Brasil, 12% Corpo & Cia e 36% Loira e Morena. GRÁFICO 3 Qual dessas palavras melhor define a 
Duetto Brasil para você. 20% Moderna, 20% Versátil, 13% Única, 17% Autêntica, 20% Funcional,
10% Personalizada. GRÁFICO 4 O que significa ter os produtos da Duetto Brasil no seu
estabelecimento. 50% Opção para a clientela,12% Maior referência no seu ponto de venda, 15%
Atrair novos clientes e 9%Impulsionar a venda de outros produtos.  A realização da pesquisa de 
mercado direciona a empresa para o cumprimento dos objetivos, identifica públicos de interesse,
auxilia na resolução de problemas, tomar uma decisão no mercado e atingir seu público. As análises 
das pesquisas aplicadas às clientes da loja e aos revendedores demonstraram uma satisfação com os
trajes fabricados pela Duetto Brasil. A durabilidade das roupas, a variedade de modelos e estampas 
e a qualidade dos tecidos e de modo geral.         
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ESTUDO DE CASO SOBRE O RISTORANTE MANTOVANI 
 

MARIA EDUARDA FELÍCIO MELLO
JÉSSICA MARIA DE CREDDO ZAGO

NATÁLIA MANCINI
ANDRSON TEIXEIRA MARTINS

O ramo de alimentação é um mercado que esta em constante crescimento. Por isso há um grande
número de empresas no mercado e a concorrência aumenta a cada dia. Este estudo de caso procura 
construir uma comunicação adequada que possa divulgar e diferenciar o Ristorante Mantovani dos
seus demais concorrentes.  Divulgar o Ristorante Mantovani, seus produtos e serviços, e construir
uma comunicação adequada para a marca. Foi realizada uma pesquisa exploratória com o objetivo
de conhecer o mercado alimentício da cidade de Presidente Prudente. Pesquisa descritiva
quantitativa realizada com o target (classe A e B+) com o objetivo de conhecer os consumidores e
seus hábitos. Pesquisa descritiva quantitativa realizada com os clientes que já frequentaram ou
frequentam o Restaurante, com o objetivo de avaliar a qualidade e o que os agrada. Pesquisa
descritiva quantitativa realizada com os funcionários, com o objetivo de avaliar a satisfaça, opiniões 
relevantes e sugestões.  Baseada na análise das pesquisas foi possível encontrar um novo
posicionamento de marketing para o Ristorante Mantovani, que transmita a imagem diferenciada do
restaurante. O novo posicionamento foi identificado na palavra EXPERIÊNCIA. A experiência de
consumo proposta pelo Ristorante Mantovani é seu diferencial, e esperamos com isso estabelecer
um novo hábito de consumo quando falamos em alimentação na cidade de Presidente Prudente e
agregar valor a marca. Tudo isso foi pensado de acordo com o target, homens e mulheres, classe
A1, A2 e B1, de 25 a 60 anos, pessoas que procuram por um diferencial na hora da refeição, não
apenas praticidade e não se incomodam de pagar mais por isso. É necessário gerar desejo nesse 
target para que os consumidores possam ir até o restaurante e vivenciar a experiência que é
frequentá-lo. COLOCAREMOS AQUI A FOTO DO NOVO LOGO.  O trabalho ainda não esta 
finalizado. O trabalho ainda não esta finalizado.         
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ESTUDO DE CASO SOBRE PIZZARIA 
 

ÍRIS MATSUE SUGANO KUBO
ANA PAULA GOMES NOGUEIRA

CAMILA SIQUIERI BLAYA
MURILO FRANÇA DE SOUZA

THIAGO VASQUES FERREIRA
DAYANE ALCANFOR

Desenvolvido pela agência de publicidade composta pelos autores acima, o presente projeto
experimental promove uma empresa do ramo alimenticio, através de um plano de comunicação e
marketing a ser aplicado no ano de 2013. Atuante do setor varejista, a empresa ainda nova no 
mercado, atua em seu espaço físico e oferece o serviço de delivery. A agência exibe através do
projeto soluções para o fortalecimento da marca, estabelecer uma identidade visual uniforme, e
expandir a atuação da pizzaria no mercado de Presidente Prudente.  Solucionar problemas 
recorrentes ao tema comunicação e marketing, encontrados pela pesquisa de marketing realizada
pela agência.  O trabalho foi realizado inicialmente através de um briefing com informações
fornecidas pela pizzaria, a etapa tratou-se de consultas a revistas especializadas que circulam na
região, em blogs e sites de associações de empresas de decoração e a catálogos de produtos da
empresa, conversas com o cliente, respectivamente a pesquisa de campo realizada pelos integrantes 
da agência de publicidade. A terceira etapa consistiu-se no plano de marketing elaborado com as 
informações levantadas pelo briefing e a pesquisa. A quarta etapa consiste no planejamento das
ferramentas que serão utilizadas para solucionar os problemas apontados pelo plano de marketing. 
A quinta etapa, é a elaboração do plano de mídia, que com as informações levantadas por todas
outras etapas, define e controla a verba de comunicação. A sexta e ultima etapa consiste no processo
criação de layout, e produção das peças estabelecidas pelas outras etapas do projeto.  O trabalho se 
conclui em dezembro de 2012, mas o com o conteúdo elaborado até o prezado momento foi
possível solucionar os problemas apontados pela pesquisa e respectivamente o marketing, como a 
padronização da identidade visual e a criação e implementação de um posicionamento competitivo
para a marca. De acordo com a pesquisa, o marketing apontou alguns problemas a serem
solucionados como a padronização da identidade visual e a criação de um posicionamento 
competitivo no mercado. Assim como o mesmo revelou os pontos fortes da marca como boa
aceitação pelos consumidores e a rapidez e eficiência do serviço de delivery que serão trabalhados
posteriormente na comunicação. A marca da pizzaria, ainda é uma marca nova no mercado, e possui 
poucos matérias de comunicação e os mesmos não seguem uma identidade visual, mas e de acordo
com a pesquisa de marketing realizada pelos integrantes da agência Majestá, a marca revelou ser
desconhecida para grande parte das pessoas entrevistadas, mas tem uma ótima aceitação pelos seus
clientes, e por muitas recomendam a pizzaria para outras pessoas.          
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ESTUDO EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA O TERCEIRO SETOR DE PRESIDENTE 
PRUDENTE 

 
ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA JUNIOR

ARIANE FERREIRA LIMA GONÇALVES
LAÍS MARTINS PERPÉTUO

LISANDRA APARECIDA LIMA SANTOS
NATIELY DE ALMEIDA RALLO

Este projeto apresenta reflexões embrionárias que convergem no sentido de fomentar futura
produção científica dentro do campo do Jornalismo e de ampliar o diálogo aberto na Habilitação em
Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social "Jornalista Roberto Marinho" de Presidente 
Prudente, da Unoeste, durante as aulas da disciplina de Jornalismo Empresarial. Para tanto, analisa
as atividades e necessidades de comunicação externa em âmbito jornalístico do Terceiro Setor de
Presidente Prudente a fim de construir pensamentos científicos a respeito da prática de Assessoria
de Imprensa na área. Seu aspecto contributivo se justifica primeiro pela precariedade existente junto
às entidades do Terceiro Setor de Presidente Prudente de um trabalho mais avançado e profissional 
no que se refere à sua divulgação aos mais diversos públicos. Por outro lado, observa-se que 
iniciativas voluntárias já acontecem com frequência na tentativa de sanar esta lacuna, sejam elas
particulares ou capitaneadas por instituições de ensino superior a partir de Trabalhos de Conclusão 
de Curso e para fundamentar melhor estas ações, um estudo mais aprofundado na realidade e na
teoria do campo de Jornalismo Empresarial seria de fundamental importância. Por fim, justifica-se 
ainda a pertinência deste trabalho pela oportunidade que a Faculdade de Comunicação Social tem
em expandir sua contribuição ao Terceiro Setor local. Analisar as necessidades de comunicação 
externa do Terceiro Setor de Presidente Prudente a fim de contribuir com parâmetros científicos 
para a prática da Assessoria de Imprensa nas entidades; Vivenciar a prática de Assessoria de
Imprensa nas entidades agregadas à Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente
(Feapp); Lançar bases teóricas e práticas para elaboração de um Manual de Assessoria de Imprensa 
para o Terceiro Setor de Presidente Prudente, cujo fim será de orientar o trabalho de jornalistas na
especialidade em questão. Aplicar-se-á neste trabalho de pesquisa para tanto, a pesquisa qualitativa
exploratória e o método de estudo de caso, este último junto a Federação das Entidades
Assistenciais de Presidente Prudente (Feapp). Completa-se a metodologia partir de instrumentos 
como pesquisa bibliográfica e documental; entrevista não-estruturada e semi-estruturada; 
observação participante e análise de resultados de teores qualitativos e descritivos.  Pelas ações 
iniciais já realizadas neste projeto, que tem prazo para ser finalizado em dezembro de 2012,
percebe-se uma carência muito importante no que se refere à transmissão de informações das 
entidades do Terceiro Setor prudentino para os meios de comunicação jornalísticos. De posse das 
informações colhidas inicialmente, observa-se nas entidades prudentinas do Terceiro Setor
estudadas a falta de uma comunicação externa que seja estratégica o suficiente para construção
positiva de sua imagem.  A pesquisa em andamento ainda não possui conclusões sistematizadas,
além das já expostas anteriormente.    Não há.     
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GEPEC: NOVAS PERSPECTIVAS EM PESQUISAS DE COMUNICAÇÃO 
 

ROGERIO DO AMARAL
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS MATTOS

MARCELA REGINA GUERRER BARRIOS MARINO
MARCELO JOSÉ DA MOTA

MARIANGELA B. FAZANO AMENDOLA
LARISSA CREPALDI TRINDADE

THAISA SALLUM BACCO

A implementação do projeto "GEPEC: novas perspectivas em pesquisas de comunicação" pela
Faculdade de Comunicação Social "Jornalista Roberto Marinho", da Universidade do Oeste Paulista
visa à abertura de um espaço para que os professores envolvidos com a pesquisa científica possam
discutir as novas abordagens metodológicas da pesquisa em comunicação. A partir dessas
considerações, pretende-se incentivar a prática científica entre os discentes e os docentes da
Facopp. Pesquisar as correntes teóricas e as novas abordagens metodológicas em comunicação;
Aprofundar conhecimentos teóricos que favoreçam a prática da pesquisa em comunicação; Refletir
sobre aspectos inerentes às atividades do pesquisador no campo da comunicação; Aplicar as 
discussões teórico-metodológicas, para contribuir na prática da pesquisa discente na Faculdade de
Comunicação Social, da Universidade do Oeste Paulista. A abordagem metodológica do grupo 
emprega a pesquisa bibliográfica, para seleção de obras que tratam da temática de metodologia de 
pesquisa científica em comunicação social, assim como de obras que apontam novos caminhos para
a investigação científica nessa área. Quanto ao material consultado, o grupo fará a investigação
tanto em livros (impressos e e-books), como em artigos científicos publicados nos principais
periódicos da área da comunicação social. Quanto às atividades práticas, serão desenvolvidas por
intermédio de um grupo de estudo, com leitura e discussão dos textos selecionados. Tais atividades 
serão realizadas em encontros semanais com duração de uma hora/aula. Esse grupo de estudo da 
Facopp iniciou os trabalhos no início do segundo semestre de 2012, mas os poucos encontros já se
mostraram muito produtivos, tanto que as conversas possibilitaram o surgimento de algumas 
propostas de pesquisa. Dentre essas ideias destacam-se um levantamento e análise dos referenciais 
teóricos das principais faculdades de comunicação do Brasil. Também foi discutida a criação de
uma pesquisa que permita analisar os trabalhos de conclusão de curso e projetos experimentais
desenvolvidos na Facopp, objetivando levantar os principais temas trabalhados e as lacunas
existentes na pesquisa regional no campo da comunicação. Por fim, no mês de outubro o grupo de
estudos inicia a construção de um projeto que envolve as duas habilitações da Facopp (jornalismo e
publicidade) para analisar as ferramentas de comunicação empregadas pelo terceiro setor
prudentino. A partir dos encontros foi possível notar que a área da comunicação não apresenta uma 
metodologia própria e que portanto sempre usará referenciais teóricos de outras áreas. Também foi
possível criar projetos de pesquisas científicas em conjunto entre jornalismo e publicidade. Dentre 
as ideias de pesquisa propostas pelo Grupo de Estudo da Facopp, a mais adianta refere-se ao 
levantamento e análise de referencial teórico de cursos de comunicação. Esse projeto depende
apenas do fechamento de seu referencial teórico para ser apresentado à CCPq.          
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MIGRANTES EM TARABAI: O GÊNERO VIDEODOCUMENTÁRIO PARA RETRATAR A 
REALIDADE 

 
THAISA SALLUM BACCO

ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA JUNIOR
ARIANE PEREIRA VIANA

DAYANE FUMIYO TOKOJIMA MACHADO
ITALO EDUARDO ANTUNES

MAYSA FERNANDA BOSSO PONTALTI
VANESSA VAZZI TOMÁZ

O Oeste Paulista possui usinas sucroalcooleiras em 17 de suas 54 cidades. Devido a esse contexto, a
região recebe um grande número de migrantes em busca de trabalho no corte de cana. As
contribuições científicas se basearão no levantamento dos principais momentos da história da
cidade de Tarabai a partir da vinda de cortadores migrantes para a mesma. Além disso, o trabalho
de pesquisa proporcionará a identificação de fatores que envolvem o fenômeno migratório de
trabalhadores nordestinos para o Oeste Paulista em busca de trabalho e permitirá verificar como
essa massa migratória vive e interfere na cidade onde o estudo será realizado. Com tais dados 
coletados, pretende-se produzir um videodocumentário para tornar explícita tal realidade. O 
objetivo geral da pesquisa é documentar o migrante cortador de cana que se aloja no município de
Tarabai para trabalhar no setor sucroalcooleiro da região. E os objetivos específicos são: definir o 
perfil de tais migrantes; resgatar os principais momentos da história da cidade a partir da chegada
dos migrantes; vivenciar a prática do videodocumentário, gênero audiovisual escolhido para
documentar os resultados da pesquisa. O projeto (PEIC 1158, aprovado pelo CAPi e pelo CEP) tem
como base a abordagem metodológica quanti-qualitativa e seu delineamento se dá a partir de um
estudo de caso. Os métodos empregados neste estudo foram o histórico e a memória oral, a fim de 
conhecer o panorama histórico do município a partir do fenômeno migratório descrito pelos antigos
moradores. Como instrumentos de coleta de dados foram adotados a pesquisa bibliográfica, a
pesquisa de campo, entrevistas em profundidade, pesquisa e análise documental, além de aplicação 
de formulários. A análise dos dados coletados foi feita a partir de uma perspectiva qualitativa
descritiva-interpretativa cruzando as informações advindas da pesquisa de campo, aplicação do
formulário e entrevistas com o referencial teórico.  Enquanto resultados parciais da pesquisa, a 
partir da análise dos 74 formulários aplicados, já é possível delinear o perfil do migrante que mora
em Tarabai e trabalha no corte de cana da região: 91% são do sexo masculino, 64% tem até 30 anos, 
32% vieram do Maranhão, apenas 5% concluiu o Ensino Médio e antes de migrar 62% trabalhava
na área rural.  No entanto, é possível afirmar que os depoimentos colhidos para a produção do filme
vão diretamente ao encontro das principais questões relacionadas à migração que são explicitadas 
no referencial teórico, com base nas reflexões promovidas por Thomaz Júnior (2002), Scopinho et
al. (1999) e Novaes (2007). Como conclusões parciais da pesquisa, é possível considerar que dos 74
migrantes entrevistados, a maioria chegou a primeira vez a Tarabai entre os anos de 2007 e 2009,
sendo influenciados principalmente pela família e em busca de melhores condições de vida,
especialmente em virtude do salário que é calculado a partir de um valor fixo do piso mais a 
quantidade de cana cortada no mês.    Não há.     
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O PEQUI NO NOTICIÁRIO: ANÁLISE DOS RESULTADOS DE UMA PESQUISA NA BUSCA
DO SITE FOLHA DE S.PAULO 

 
DANIELLI DOS SANTOS BAETA

ÉDISON TROMBETA DE OLIVEIRA
MARCOS BARROS DE SOUZA

OLGA MARIA MASCARENHAS DE FARIA OLIVEIRA

Dentre as espécies frutíferas do Cerrado brasileiro, o pequi é muito popular nas regiões onde é
extraído. Comumente utilizado em pratos típicos, na indústria cosmética e na artesanal, também se
estuda o seu potencial na produção de combustível. Porém, é principalmente na culinária que se
observa sua maior notoriedade, pois confere à comida gosto e odor fortes e característicos. Arroz 
com pequi, feijão com pequi, frango com pequi, cuscuz com pequi e baião de três (arroz, feijão e
pequi) são os mais conhecidos. Também é utilizado na produção de geleias, doces e
licores. Analisar a divulgação deste fruto na imprensa, por meio do sistema de busca do site da 
Folha de S.Paulo, que permite pesquisas na seção "Jornal Impresso", com delimitação de
data. Utilizou-se a análise de conteúdo, proposta por Bardin. Aplicou-se a teoria para verificar o 
foco das notícias que apareceram na busca e saber qual é o principal atrativo que a mídia observa no
pequi. Para fins de amostragem, pesquisou-se a palavra "pequi", entre aspas para delimitar esta
palavra exata, na seção "Jornal Impresso", no período de um ano (01/08/2011 a
31/07/2012). Observou-se que o resultado da busca elencou 10 notícias, sendo que duas delas não
se referiam ao fruto, mas sim a uma abreviação de Perfil Químico (projeto que analisa drogas).
Sobraram, assim, oito matérias que tratam do fruto pequi. Em todas elas, o foco é no seu uso na 
culinária, como em uma codorna desossada e recheada com pequi; paella com frutos do mar e
pequi; terrine de foie gras, quiabo e pequi; arroz com pequi; lulas na tinta de pequi com alho; e
farofa de pequi. Além de referências a pratos com o fruto, Nina Horta, no texto "Comida brasileira
de verdade" (03/11/2011), trata do pequi como algo desconhecido da maioria da população,
alegando que "os próprios brasileiros vão estranhar aquele pequi cheiroso [...]". Por fim, Alexandra
Forbes, em "O Peru ganhou de nós" (18/08/2011), comunga da opinião anterior: "Até nós
desconhecemos o que temos. Bacuri. Filhote. Tucupi. Mocotó. Pequi. Saberia descrever isso a um
estrangeiro?". Verifica-se que a frequência de notícias sobre o fruto ainda pode ser considerada 
baixa (em torno de uma matéria a cada mês e meio) para um elemento que tem sido tão pesquisado
e utilizado nas mais diversas formas. Além disso, divulga-se apenas a vertente da culinária 
(jornalismo cultural), deixando de lado os demais prismas do pequi, como a pesquisa sobre seu uso 
enquanto biocombustível ou em prevenção e combate de doenças.    CAPES     

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 857

 
Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Comunicação  

 

PERFIL DOS EGRESSOS DA TV FACOPP ONLINE 
 

THAISA SALLUM BACCO
ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA JUNIOR

FERNANDA MIDORI SAMIZAVA
NATÁLIA MAIOLINI ZANGIROLAMI

STEPHANIE FONSECA FARIAS
TAIS NICOLETTI

Esta pesquisa verifica resultados práticos, no que se refere ao aprendizado discente, e reflexos 
destes no mercado profissional de jornalismo e publicidade oriundos da prática laboratorial
acadêmica exercida na TV Facopp Online. Trata-se esta de uma webTV da Faculdade de 
Comunicação Social "Jornalista Roberto Marinho" de Presidente Prudente, da Unoeste, no ar desde 
12 de maio de 2008. Nesses quatro anos de vivência, a TV Facopp Online teve como alicerce o tripé
ensino, sobre a prática do telejornalismo; pesquisa, acerca de tal prática voltada para o ambiente
online; e extensão, ao divulgar conteúdo cuja qualidade se mede pela atuação responsável e ética
dos responsáveis pela emissora. Para que todas essas atividades fossem realizadas neste período, 80
estagiários, estudantes de Jornalismo e Publicidade formaram as oito equipes de trabalho que, 
semestralmente, são renovadas. De modo direto, este contingente atuou diretamente nos processos
de pesquisa, apuração, redação, organização e divulgação jornalística, além de campanhas
institucionais de divulgação. Torna-se premente, porém, verificar e compreender quais foram os 
resultados efetivos de tal aprendizado a partir do momento em que estes egressos adentram no
mercado de trabalho. É neste campo que devem se concretizar, ou pelo menos espera-se, as 
competências adquiridas na experiência de estágio. Tais dados, uma vez sistematizados neste
trabalho, permitem posteriormente ampliar ou reconsiderar os métodos e metodologias empregados
no ambiente acadêmico da TV Facopp Online.  Verificar de que forma a TV Facopp Online 
contribuiu para a formação pessoal, acadêmica, profissional e cidadã dos estagiários; Analisar os
métodos e metodologias empregados durante o estágio acadêmico; Oferecer à comunidade
científica parâmetros e experiências de uso acadêmico de uma webTV. A pesquisa escolhida para 
ser empregada neste trabalho parte do estudo de caso, já que o objeto de estudo se destaca na
atualidade em virtude de suas ações em busca de uma linguagem narrativa diferenciada daquela
proposta pelas grandes empresas de Comunicação, e o principal instrumento para coleta de dados 
utilizado neste estudo foi a aplicação de um questionário com os egressos da TV Facopp Online no
primeiro e segundo semestres de 2012.  Os resultados inciais do questionário aplicado junto aos
egressos apontam que a grande maioria trabalha na área de Comunicação e que a experiência
durante o estágio na emissora universitária foi importante para sua formação. As principais 
contribuições acerca do estágio exercido na TV Facopp Online e detectadas na aplicação do
questionário junto aos egressos da emissora foram: aprender a trabalhar em grupo, criar
responsabilidade e lidar com as pessoas. Este trabalho ainda carece de conclusões mais
sistematizadas, mas de imediato já se impõe a certeza de que investir em pesquisas sobre o
webjornalismo audiovisual é fator importante na formação acadêmica dos alunos de Jornalismo e
Publicidade.     Não há.      
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SORVETES GELONI 
 

DIEGO DA SILVA LIMA

O presente trabalho se refere a um planejamento anual de comunicação para 2013, desenvolvido
pela AGP para a indústria de sorvetes Geloni. A marca produz Picolés, Potes, Copos e Conet's,
atuando há mais de 25 anos e hoje presente em quatro estados, tendo como público-alvo todos que 
possuem poder econômico, das classes D, C e B e buscando a penetração na classe A. O projeto
pretende analisar as características da marca, sua situação de mercado, e apontar soluções para
aumentar o conhecimento dos consumidores sobre os produtos e, consequentemente, alavancar as
vendas. A Agência AGP pretende, através da pesquisa exploratória e qualitativa, descobrir a
imagem que o público final e intermediário tem sobre a marca e o produto oferecido e então 
estabelecer um posicionamento com o qual esse público se identifique. Com a pesquisa também
será analisada a possibilidade de expandir as vendas para a classe A. O trabalho desenvolvido, 
iniciou-se com a elaboração do briefing, com informações importantes sobre a Geloni, e conteúdo 
relevante para o planejamento de comunicação. Foram realizadas cinco pesquisas para embasar as
outras áreas do trabalho e direcionar suas ações: são elas, 1 exploratória e 4 quantitativas. Para
solucionar problemas da marca, o marketing buscará alternativas através de estudos sobre o cliente,
seus produtos, público intermediário e final. Para aumentar a visibilidade da Geloni, será feito um
planejamento de comunicação, com estratégias e táticas, buscando atender as necessidades da 
marca, com análise dos pontos fortes e fracos e explorando as forças e fraquezas. Para facilitar o
desenvolvimento da comunicação do cliente, serão usados os métodos de criação e mídia, onde o
primeiro terá a função de passar a mensagem com clareza para o publico intermediário e público 
final e o segundo usará as melhores estratégias para a comunicação chegar até esse público. No 
percurso do projeto que finaliza em dezembro de 2012, é possível notar algumas diferenças já
evidentes em relação do atual para o que está sendo desenvolvido. Para melhorar a identificação da
marca Geloni, foi alterada a tipologia do logotipo, as embalagens dos produtos, os materiais de
ponto de venda e a apresentação da empresa, com uniformização dos vendedores e catálogos. A 
Geloni não tem uma agência de propaganda que administra a comunicação da empresa, isso gera
uma falta de padronização na marca, podendo ser notado em seus produtos, público intermediário e
no ponto de venda. Os sorvetes contam com uma embalagem simples, feito por uma empresa 
especializada, indicada pelo SEBRAE, no entanto, elas não provam desejo de consumo, além de ser
poluído por diversas informações. Na conclusão do trabalho foi encontrado o posicionamento
"superação", na qual terá de ser empregado em todo planejamento de marketing e comunicação da 
empresa, podendo ser notado pelo público final.         
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A HISTÓRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE CONTADA POR MEIO DA ESTRADA DE 
FERRO SOROCABANA 

 
WELLINGTON DE LIMA FONSECA

JÉSSICA SOARES DA SILVA
REBECA ALFARO

DAISY CORDEIRO DE OLIVEIRA
BRUNO AUGUSTO SILVA

Este trabalho tem a finalidade de contar a história da cidade de Presidente Prudente por meio da
Estrada de Ferro Sorocabana, que ajudou no desenvolvimento econômico e social do município. O
período estudado será a partir de 1919, época em que o transporte ferroviário impulsionou o
crescimento da cidade, até o ano de 1946, quando começou a perder sua funcionalidade para as 
rodovias paulistas. Espera-se que este estudo sirva de ponto de partida para pesquisas posteriores,
estendendo-se para outras histórias locais, resultando em um melhor entendimento da população a
respeito da história da capital do Oeste Paulista, além de contribuir com o acervo documental e
histórico do município. Objetivo Geral - Recuperar a história da linha Férrea do município de
Presidente Prudente, por meio de registros fotográficos. Objetivos Específicos - Buscar fotografias e 
fontes que ajudem a contar a história da Estrada de Ferro Sorocabana em Presidente Prudente; -
Destacar a sua importância social, política e econômica; - Contribuir e aprimorar os conhecimentos 
na área de fotografia enquanto documento e de jornalismo especializado, no caso revista; - Veicular 
o resultado da pesquisa na terceira edição da Revista Videre, para uma possível compreensão de
como a estrada se encontra hoje;  A metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa do tipo
exploratória, histórica e bibliográfica, já que nenhum dos pesquisadores vivenciaram a época. Para a
coleta de dados será empregada a pesquisa e análise documental, entrevista em profundidade e
história oral, para que os entrevistados possam deixar os pesquisadores mais próximos da realidade
já passada.            
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A HISTÓRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE CONTADA POR MEIO DA ESTRADA DE 
FERRO SOROCABANA 

 
WELLINGTON DE LIMA FONSECA

JÉSSICA SOARES DA SILVA
REBECA ALFARO

DAISY CORDEIRO DE OLIVEIRA
BRUNO AUGUSTO SILVA

Este trabalho tem a finalidade de contar a história da cidade de Presidente Prudente por meio da
Estrada de Ferro Sorocabana, que ajudou no desenvolvimento econômico e social do município. O 
período estudado será a partir de 1919, época em que o transporte ferroviário impulsionou o
crescimento da cidade, até o ano de 1946, quando começou a perder sua funcionalidade para as
rodovias paulistas. Espera-se que este estudo sirva de ponto de partida para pesquisas posteriores,
estendendo-se para outras histórias locais, resultando em um melhor entendimento da população a
respeito da história da capital do Oeste Paulista, além de contribuir com o acervo documental e
histórico do município. Objetivo Geral - Recuperar a história da linha Férrea do município de
Presidente Prudente, por meio de registros fotográficos. Objetivos Específicos - Buscar fotografias e 
fontes que ajudem a contar a história da Estrada de Ferro Sorocabana em Presidente Prudente; -
Destacar a sua importância social, política e econômica; - Contribuir e aprimorar os conhecimentos 
na área de fotografia enquanto documento e de jornalismo especializado, no caso revista; - Veicular 
o resultado da pesquisa na terceira edição da Revista Videre, para uma possível compreensão de
como a estrada se encontra hoje;  A metodologia utilizada será a pesquisa qualitativa do tipo
exploratória, histórica e bibliográfica, já que nenhum dos pesquisadores vivenciaram a época. Para a 
coleta de dados será empregada a pesquisa e análise documental, entrevista em profundidade e
história oral, para que os entrevistados possam deixar os pesquisadores mais próximos da realidade
já passada.            
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A HISTÓRIA DO RADIODIFUSOR CARLOS ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS 
 

ANDRÉ ALVES
DANIELLE LISBOA HISANO

JOÃO KENNEDY PEREIRA MARTINS
JOICE AGOSTINELLI

ROBERTO GAUDINO DE MEDEIROS

Carlos Alberto de Arruda Campos "é considerado um visionário em sua época, pois via no rádio
uma plataforma de informação e prestação de serviços que tinha por obrigação levar as discussões
políticas ao público." (CARVALHO, 2012) Os equipamentos utilizados em sua emissora ainda no 
ano de 1978 eram do mesmo porte e padrão das emissoras mais avançadas das grandes cidades do
eixo Rio-São Paulo, que foram o marco inicial do rádio em sua fase de expansão no Brasil
(SANTOS, 2012). Documentar a história de vida profissional de Carlos Alberto de Arruda Campos
é de grande importância social devido ao fato de resgatar um período histórico da radiodifusão em
Presidente Prudente, o qual não contém registros oficiais. Com o objetivo de informar e trazer
conhecimento à comunidade a respeito de um profissional do rádio será desenvolvido um
radiodocumentário, pois é um produto que possui grande relevância no meio radiofônico.
Considera-se, portanto, necessário trazer ao conhecimento público, documento contendo
informações detalhadas que respondam quem foi Carlos Alberto de Arruda Campos e o que ele
trouxe de benefício e mudanças para a radiodifusão em Presidente Prudente.  Resgatar e registrar a 
história profissional do radialista e radiodifusor Carlos Alberto de Arruda Campos, a fim de tornar 
públicas e oficiais as suas contribuições para a radiodifusão em Presidente Prudente. - Compreender 
a importância de Carlos Alberto de Arruda Campos dentro da radiodifusão prudentina. - Analisar as 
características particulares que levaram o objeto de estudo a se tornar uma referência na
comunicação social e política. - Identificar as mudanças sociais ocorridas no período em que Carlos
Alberto de Arruda Campos atuou como radiodifusor em Presidente Prudente.  Será utilizado, nesse 
trabalho, o método de pesquisa exploratória que segundo Gil (2009) visa constituir hipóteses e
proporciona maior familiaridade com o problema a fim de torná-lo mais explícito. É necessário, 
também, a utilização da pesquisa bibliográfica para que se obtenha informações sobre o ambiente 
profissional do objeto estudado e referências sobre o rádio enquanto propagador de informações na
sociedade. A pesquisa documental também deve ser inserida no trabalho, para que seja coletado e
agrupado o maior número de provas e informações que possam estar estampadas em fotos, gravadas
em áudio ou até mesmo publicadas em jornais, revistas ou documentos oficiais. Será utilizado o
método de entrevista. Visto que não há nada específico documentado a respeito de sua trajetória é 
essencial o depoimento de personagens que fizeram parte de sua história. Serão entrevistados
profissionais do rádio que tiveram contato com Carlos Alberto de Arruda Campos ou que
vivenciaram o mesmo período histórico em que ele atuou e alguns familiares. Serão direcionadas 
perguntas diferentes para os dois grupos, visto que o grau de intimidade e relacionamento de cada
um com o objeto de estudo são de natureza distinta.             
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ANÁLISE DA TRANSIÇÃO DO TEXTO JORNALÍSTICO DA VERSÃO IMPRESSA PARA A 
DIGITAL DA REVISTA VEJA 

 
GIOVANA CABRAL SANTOS

LEANDRO FREIRE DE ALMEIDA
RODOLFO CRUZ MERINO

A revista eletrônica ou digital é um meio que possibilita ao leitor ter acesso ao conteúdo de uma
revista a partir de dispositivos eletrônicos, em especial os dispositivos móveis surgidos nos últimos
anos. Os dispositivos móveis que falamos são os tablets e smartphones que possibilitam às revistas 
digitais a mobilidade sugerida pelo nome revista. As revistas digitais podem ser divididas quanto ao
formato. Existem três principais tipos: o JPEG (ou JPG), o PDF e o Flash. O Portable Document
Format (PDF) é o padrão atual pela facilidade de exportar nesse formato a partir de programas 
como o Adobe InDesign. "No entanto, o máximo de interação que esse formato permite [...] é a
linkagem entre diversas partes do próprio documento [...]. Links para páginas de internet também
podem ser inseridos" (NATANSOHN et al. p. 5, 2010). A tecnologia de flip page é possível
somente por meio do Flash (System Allows Interaction) e está sendo usada por propiciar uma
experiência de leitura semelhante à da revista. A grande diferença entre os dois formatos principais 
reside na conexão de internet. Para ler uma revista em PDF é necessário fazer o download. Apesar
disso, a revista pode ser lida mesmo sem conexão com a internet. Ao contrário, as revistas em Flash
exigem conexão com a internet, pois seu conteúdo é carregado de forma contínua. Por causa da 
conexão com a internet,ela permite uma maior interatividade com o conteúdo. Nos últimos anos, o
uso do Flash para a publicação de revistas online tem superado o simples folheio. Esta é uma
tecnologia criada para o desenvolvimento de animações, que tem possibilitado a criação de revistas
interativas e multimidiáticas. (NATANSOHN et al. p. 7, 2010) A produção de uma pesquisa sobre
como se dá a produção da revista Veja na sua variante digital permitirá que a sociedade perceba se o 
que eles estão consumindo é apenas uma versão portátil da revista impressa ou um novo meio de
comunicação. Isso traz questões de economia para a população e uma discussão sobre a dicotomia
dos meios digitais em relação ao meio impresso. A pesquisa visa aumentar a quantidade de 
produção científica na área das revistas digitais. Observa-se que, neste escopo, poucas pesquisas são 
realizadas. É preciso discutir se, na época em que estamos, é possível fazer jornalismo sem
levarmos em conta os meios digitais. Descrever como se dá o processo de produção jornalística da
revista mais visada do país é uma forma de ajudar nas futuras pesquisas na área.  Objetivo Geral 
Analisar a linguagem jornalística da revista Veja na sua versão digital e compará-la com a impressa; 
Objetivos Específicos Compreender se a versão digital da revista Veja apenas mudou de plataforma
ou é um novo meio de comunicação; Discutir as mudanças de layout e diagramação; Identificar as
novas possibilidades de ligação por hipertexto de conteúdo nas revistas digitais; Produzir uma 
revista digital para divulgar o resultado da pesquisa.  Yin (2010)            
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FOTODOCUMENTÁRIO: O PERFIL DO CATADOR DE LIXO 
 

ALANA PASTORINI PASTORINI
LORENZA MENEZES

MURILO DE SOUZA CONCEIÇÃO
RAFAELA LINO ANDRADE

ALINE MAILA DE CAMARGO BAPTISTA

O projeto tem por objetivo documentar e apresentar a realidade de 5 coletores de lixo autônomos da 
cidade de Presidente Prudente e Venceslau. Será pressuposto um olhar qualitativo sobre o objeto de
estudo em questão e, para tanto se fará uso de fotografias e texto de perfil jornalístico que permitam
obter recortes dessa realidade ao mostrar uma visão aprofundada e humanizada do tema. A coleta de
dados será através de entrevistas em profundidade e será retratado, dentro do próprio espaço de
vivência, quem são essas pessoas e que histórias elas têm a contar. Tendo por base que será feita
uma pesquisa de campo exploratória, fundada em investigação, os pesquisadores terão a
possibilidade de se familiarizar com o ambiente e clarificar conceitos. Deste modo, o trabalho será
realizado por meio de fotodocumentário, que caracteriza por seu caráter social, onde se tem a ideia 
que seja a melhor forma de conhecer a realidade dos estudados. A partir da união dos dados
coletados, a pesquisa terá como resultado em uma revista de fotos e perfis jornalísticos relatando a
história dos catadores de lixo entrevistados. Objetivo Geral Investigar e divulgar histórias de
catadores de lixos autônomos de Presidente Prudente/SP e Presidente Venceslau/SP por meio da
fotodocumentação e do perfil jornalístico. Objetivos Específicos Gerar reflexões críticas/analíticas
sobre o objeto de estudo; Analisar e extrair informações e interpretações da fotografia como gênero
e documento social; Compartilhar com a sociedade quem são e qual a trajetória de vida desses
trabalhadores; Produzir uma revista impressa com fotos e textos de perfis jornalísticos com base dos 
dados colet             
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MANUAL DE REDAÇÃO E ESTILO PARA JORNALISMO ONLINE 
 

FELIPE DIAS DA CUNHA
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA CASEIRO

LUCAS JOSÉ MARQUES DA SILVA
VIVIAN FLUMINHAN FERRO

CAROLINA ZOCCOLARO COSTA MANCUZO

A pesquisa foi iniciada a partir da constatação que o veículo "Portal Facopp" não tinha um material
base, para ser utilizado em consultas de normas internas e padrões nos textos jornalísticos. Ao
observar este fato, os pesquisadores deste trabalho, questionaram, como é possível organizar e
padronizar de maneira prática os princípios e estilos jornalísticos deste veículo de comunicação? A 
presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o conteúdo jornalístico do Portal Facopp e
sugerir ideias que norteiem a redação e o estilo adotado pelo veículo. Como objetivos específicos
foram elencados: resgatar a história do Jornalismo online e da notícia na internet no Brasil; Expor 
os conceitos sobre notícia e notícia institucional; relacionar e aprofundar os conceitos da ética no
jornalismo; resgatar a história do Portal Facopp; sugerir técnicas de construção do texto jornalístico
para o Portal Facopp; definir a conduta que os estagiários devem ter frente aos desafios do veículo
online e produzir um manual de redação e estilo para o Portal Facopp. Para consolidação do estudo, 
será desenvolvida uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação com o uso das seguintes 
ferramentas para coleta de dados: pesquisa bibliográfica, observação participante, pesquisa de
campo e entrevistas. A partir dos dados coletados, os pesquisadores pretendem extrair as
informações necessárias para a elaboração das normatizações da conduta e da redação durante o 
período de estágio no Portal Facopp.            
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MÍDIA E ETINIA - A REPRESENTATIVIDADE ÉTNICA NOS OUTDOORS PRUDENTINOS
 

IURY ESTEVAM GREGHI
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS MATTOS

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ROCHA

Os outdoors são os veículos de mídia externa que causam grande impacto visual, pois está presente
no campo de visão de milhares de pedestres e motoristas que circulam pelas principais ruas e
avenidas das cidades. As mensagens contidas nesses veículos de comunicação são, infalivelmente,
assimiladas por seus receptores e, dessa forma, exercem forte influência sobre a população. Devido
a essa facilidade e eficácia na transmissão de idéias por meio da mídia exterior, os profissionais que
se valem de tal recurso detêm a responsabilidade de zelar por valores éticos, morais e sociais, com
vistas a atender a todas as camadas da população, uma vez que os outdoors atingem o público-alvo 
sem distinção. Contemplar as diferentes etnias presentes em nossa sociedade é função primordial
dos veículos de comunicação, garantindo a identificação de todas as culturas como forma de
promover a aproximação dos povos e o combate à discriminação. É imprescindível que se passe a
fomentar a representatividade étnica nos meios de comunicação de massa, sobretudo num país de
pluralidade cultural como o nosso. Sônia Ribeiro aponta para as mudanças que se fazem necessárias 
no universo da comunicação.  3.1 objetivo geral O projeto pretende apresentar as tendências de
representatividade étnica na comunicação visual externa, especificamente nos outdoors, a fim de
estimular uma mudança de atitude nos profissionais responsáveis por campanhas de outdoors, 
demonstrando a grande responsabilidade social que eles têm em mãos, pois há uma necessidade,
inerente a todos os grupos sociais, de se sentirem representados, ouvidos, atendidos, especialmente
numa nação capitalista. - Investigar a representatividade das etnias nos diversos outdoors veiculados
em Presidente Prudente - Conscientizar os profissionais da comunicação sobre a heterogeneidade da
população brasileira. - Alertar os profissionais de comunicação a respeito da importância da 
representação étnica num mundo globalizado - Mostrar as distorções de representatividade 
existentes nas campanhas publicitárias, em outdoors prudentinos. - Incentivar a Coordenação do 
Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Comunicação Social sobre a necessidade do 
curso ater-se à relação mídia e direitos humanos.  Na presente pesquisa, o método utilizado será o 
investigativo com análise crítica dos dados obtidos sobre representação étnica e cidadania, na mídia
visual prudentina. Haverá, também, uma pesquisa de campo que possibilitará a aplicação da
pesquisa quantitativa e qualitativa dos resultados. Assim utilizará, como exemplos, fotos de
campanhas veiculadas em outdoors que expõem modelos representantes de diferentes etnias. Será
observado, num nível mais amplo, se há discrepância na quantidade de aparições entre elas e os
motivos que levam a tal quadro.       Unoeste     
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O JORNALISMO ALTERNATIVO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA REVISTA CAROS 
AMIGOS 

 
VIVIANE CLÁUDIA VIEIRA DO NASCIMENTO

ANA CLÁUDIA MORAIS DA SILVA

O jornalismo alternativo teve seu auge na década de 1970 quando floresceram dezenas de
publicações que tinham como características, entre outras, fazer oposição ao regime militar. Dessa
forma, denunciavam torturas, violações aos direitos humanos e criticavam o modelo econômico.
Como o nome diz, os alternativos tinham como proposta, ser uma alternativa aos modelos 
dominantes de imprensa, aquela que se rende aos interesses financeiros e é atrelada a grandes
grupos econômicos. Hoje, a imprensa alternativa no país se resume a poucas publicações com
visibilidade. Além disso, o momento político e a conjuntura mundial são outros. Assim, será feita a 
análise de uma publicação relevante na imprensa alternativa nacional, a revista Caros Amigos,
comparando-se seu conteúdo com as características de veículos alternativos levantadas na
bibliografia brasileira. Com isso busca-se conhecer os assuntos predominantes na revista e
confrontá-los com os interesses do jornalismo alternativo, respondendo assim ao objetivo de traçar
um panorama atual do jornalismo alternativo no Brasil.  O projeto de pesquisa intitulado "O 
jornalismo alternativo no Brasil: uma análise da Revista Caros Amigos" tenta traçar um panorama
atual do jornalismo alternativo no Brasil partindo de uma análise de reportagens da revista Caros
Amigos, considerada um ícone do segmento alternativo.  Para alcançar tal objetivo, a metodologia 
elencada, opta pelo método do estudo de caso, enquanto a coleta de dados será realizada por
intermédio da pesquisa documental e da bibliográfica. Quanto à análise de dados, pretende-se 
desenvolver uma análise qualitativa dos dados. O universo pesquisado refere-se a doze exemplares 
da revista Caros Amigos, publicadas no ano de 2011, cujo material selecionado para análise serão
as reportagens de capa.Quanto à análise de dados, pretende-se desenvolver uma análise qualitativa 
dos dados. O universo pesquisado refere-se a doze exemplares da revista Caros Amigos, publicadas
no ano de 2011, cujo material selecionado para análise serão as reportagens de capa.             
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PRUDENTÃO: UMA HISTÓRIA QUE NÃO FOI CONTADA 
 

ARIANE GONÇALVES DA SILVA 
JOÃO PAULO DE TILIO

MATEUS VACCARO TARIFA
PATRÍCIA APARECIDA CACHEFFO

THAMIRES DE PAULO FONSECA

Em Presidente Prudente, o palco do espetáculo chamado futebol é o estádio Eduardo José Farah,
que não tem sua história demonstrada em totalidade. Com a dificuldade na obtenção de informações
sobre o estádio Prudentão, surgiu o interesse em buscar os fragmentos que compõem o passado do
estádio, a partir dos jogos sediados, e então organizar e revelar esses dados. Além disso,
contextualizar socialmente essa história. Por meio de pesquisa em arquivos históricos disponíveis
na biblioteca da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) de Presidente 
Prudente, o grupo encontrou fatos importantes que aconteceram no estádio em seus 30 anos. Um
levantamento rápido na memória também evidencia a relevância do Prudentão, com destaque para o
primeiro gol do atacante Ronaldo em sua volta aos campos brasileiros após ter vencido mais uma
lesão no joelho, em 2009, além do centésimo gol do atacante Neymar como profissional, marcado
em 2012. Como se não bastasse, o estádio prudentino completará três décadas neste ano. Com isso,
surgiu o interesse em resgatar os fatos que tornaram o estádio conhecido no meio do futebol. Após
essa reflexão, os autores da presente pesquisa chegaram à seguinte questão: qual a história do
estádio "Eduardo José Farah", com destaque para os jogos profissionais de futebol, durante esses 30 
anos? Esta pesquisa se justifica em tornar pública às informações referentes ao futebol profissional
no estádio "Eduardo José Farah", o Prudentão, e tudo o que foi destaque na formação do objeto de
estudo, bem como as histórias dos personagens que por ali passaram. Atualmente, esses dados se
encontram espalhados nas memórias de pessoas envolvidas com a história do objeto de estudo e
merecem ser compartilhados de forma organizada. Outras justificativas são: a projeção em torno do
estádio e da cidade quando grandes jogos são realizados no local; a importância do objeto de estudo
no desenvolvimento social do local; a oportunidade de realizar essa pesquisa, minuciosa, na
universidade, a fim de contribuir com os meios de comunicação; revelar informações relevantes 
para a sociedade; interesse pessoal dos pesquisadores. - Resgatar e contextualizar socialmente a 
história dos 30 anos do estádio "Eduardo José Farah", o Prudentão, localizado em Presidente
Prudente, com destaque para os jogos profissionais de futebol. - Analisar e revelar a influência do 
estádio para a cidade, principalmente na questão da representatividade para o futebol prudentino; -
Buscar e identificar nas memórias da sociedade personagens da época, que caracterizaram e fizeram 
parte da história do objeto de estudo, a fim de colher informações por meio de testemunhos orais; -
Produzir um videodocumentário para divulgar os resultados da pesquisa.  Métodos: pesquisa 
qualitativa do tipo exploratória e método histórico Instrumentos de coleta de dados: pesquisas 
documental e bibliográfica e entrevista em profundidade       Nenhum     

 


