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Resumo 
O presente trabalho consiste na análise de um anúncio publicitário e possui o objetivo de 
apresentar as possíveis estratégias de processamento textual e o estabelecimento da 
interação com o leitor. O procedimento analítico vai atuar sobre elementos lingüísticos e 
não lingüísticos que colaboram na produção do sentido da peça publicitária, bem como na 
existência de relação entre o plano verbal e não-verbal. A ferramenta principal de análise 
foi a Linguística Textual seguida da Semiótica. No interior dessa ciência trabalhou-se com 
os fatores de coerência propostos pela autora Ingedore Villaça Koch. O trabalho verificou 
que a construção textual se fez por meio das necessidades do autor em transmitir 
determinadas mensagens ao leitor e por esse motivo se fez uso de elementos que 
remetiam ao conhecimento de mundo e partilhado desse mesmo receptor. 
Palavras-chave: Intencionalidade. Linguagem. Publicidade.  
 

 

Introdução 

O presente artigo é o resultado de um trabalho de disciplina de doutorado e 

consiste na análise de um anúncio publicitário veiculado em uma revista de grande 

circulação, destinada a um público-alvo específico. O estudo possui o objetivo de verificar 

porque o autor optou por usar um determinado formato de linguagem diante do cenário 

atual da propaganda na divulgação de produtos. O estudo apresenta as possíveis 

estratégias de leitura diante de um texto e nesse caso, verifica se o leitor colabora e de 

que forma colabora com o sentido do texto no ato da leitura. Quais os fatores de 

textualidade estão mais presentes e que auxiliam a interpretação e a busca pelo sentido. 

Ainda será capaz de verificar de que forma ocorre a persuasão para o consumo ou 

mudança de hábitos. 

O procedimento analítico vai atuar sobre elementos lingüísticos e não lingüísticos 

que colaboram na produção do sentido da peça publicitária, bem como se existe relação 

entre o plano verbal e não-verbal. 

Como método o estudo se enquadra no método científico racional que tem como 

característica a observação da realidade ou a aceitação de certas proposições evidentes, 

princípios ou axiomas, para em seguida prosseguir por dedução e/ou inferência, que 

consistem em formas de pensamento ou raciocínio que orientam a reflexão. 

Quanto às formas de reflexão, a dedução ou processo dedutivo conduz o pesquisador do 

conhecido ao desconhecido com pouca margem de erro e possui um alcance limitado, 
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pois a conclusão final não pode possuir conteúdos que excedam o das premissas. “A 

técnica dessa argumentação consiste em construir estruturas lógicas, por meio do 

relacionamento entre antecedente e conseqüente, entre hipótese e tese, entre premissas 

e conclusão”. (CERVO, 2007, p. 46). 

O processo dedutivo pode abrigar a inferência no auxílio da construção 

sistematizada do raciocínio. A ação de inferir é tirar uma conclusão a partir de uma ou 

várias proposições nas quais ela está implicitamente contida. 

Diversos autores e correntes afirmam a necessidade de se mudar o processo de 

recepção e leitura de textos. Ocorre uma preocupação no sentido de formar leitores 

críticos, ou seja, pessoas que ao se depararem com textos de variados gêneros possam 

refletir acerca das informações apresentadas e ainda contribuir com o seu sentido no 

momento da interação. 

A Linguística Textual, após passar por diversas fases de estudo do texto, desde a 

análise transfrástica até o abarcamento do texto enquanto processo, ganha a contribuição 

da psicologia com a virada cognitivista de 1980. 

O aspecto cognição quer dizer tudo aquilo que está inconsciente ao leitor, mas que 

se encontra latente e que de alguma forma vai se tornar consciente ou metacognitivo. 

Quando se considera a cognição como fundamental nos processos de leitura, 

entende-se que o sujeito-leitor se coloca no texto, com toda sua bagagem e repertório, 

auxiliando e completando seu sentido. 

Frank Smith (1999) aplicou uma fórmula para a leitura que consiste em dizer que 

ler é igual à informação visual somada à informação não visual. A informação visual é 

aquela que consta no texto, são as marcas lingüísticas. Já a informação não visual é a 

colocação do leitor no momento em que se depara com o texto, aplicando seu 

conhecimento prévio e interagindo com ele de alguma forma. 

Os aspectos interacionais começam a figurar entre os elementos autor – texto- 

leitor na construção de sentido. 

Mary Kato (1995) diz que no modelo interacionista o leitor leva informação e traz 

informação e Ezequiel T. Silva conceitua a leitura como um ato de reconstrução (pelo 

leitor) dos processos de produção (do autor). 

Para que ocorra interação o leitor deverá interagir com o texto por meio de seu 

conhecimento prévio que podem ser divididos em: conhecimento lingüístico, 

conhecimento textual e conhecimento de mundo ou enciclopédico. O conhecimento 

lingüístico diz respeito ao conhecimento da própria língua e principalmente da língua de 

seu interlocutor. O conhecimento textual abarca todo conhecimento que temos de texto e 
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o conhecimento de mundo ou enciclopédico diz respeito às vivências e experiências 

vividas. 

Por esse motivo que o conhecimento prévio é diferente de indivíduo para indivíduo. 

Se partirmos da idéia que cada indíviduo possui experiências e vivências diferenciadas de 

acordo com a idade, memória social, local onde reside, tempo de estudo e leitura, pode-

se concluir que as interpretações e compreensões textuais podem ser diferentes. 

Ingedore Koch em Linguística Textual apresenta critérios de coerência textuais que 

auxiliam a estratégia de leitura e a possibilidade de interagir com o texto além do próprio 

texto.  

A seguir algumas considerações em relação à teoria de análise, a Linguística 

Textual e os fatores de textualidade propostos por Koch (2009), bem como aspectos da 

linguagem da publicidade, gênero textual do objeto de análise. 

 

A contribuição da Linguística Textual 

A lingüística textual tem como motivação inicial atender os estudos de fenômenos 

lingüísticos que as teorias lingüísticas tradicionais não davam conta. Com a lingüística 

textual, a competência textual abriu espaço para a textualidade e as noções de contexto e 

interação ganharam relevância nesse processo. O texto deixou de ser visto como um 

produto acabado e ganhou, portanto, status de processo e unidade em construção. Os 

estudos de texto foram evoluindo para além das normas e procurando a necessidade de ir 

além da abordagem sintático-semântica e entendendo o texto como unidade básica de 

comunicação e interação humana. O “entender” o texto já deixa de ser prioridade, e a 

partir desse momento, a adoção da perspectiva pragmática começa a integrar fatores 

contextuais na descrição dos textos. Ocorre a busca de conexões entre texto e seu 

contexto-comunicacional. Pode-se notar que, a partir dessa virada pragmática, os estudos 

do texto buscam também tratar da criticidade enquanto aqueles que o pesquisam. Nem 

todos os leitores de texto de gêneros variados saem da coerência sintático-semântica 

para buscar a coerência pragmática. 

O recorte da teoria da lingüística textual utilizado no processo de análise é de 

Ingedore Villaça Koch em seus conceitos e aplicações das noções dos fatores de 

textualidade a partir das noções de coesão e coerência. 

São eles: conhecimento de mundo, que permitem conectar o leitor ao sentido do 

texto por meio de experiências já vividas em determinadas situações; conhecimento 

partilhado, que constituem a informação “velha” e a informação nova trazida pelo texto e 

permitem a inferência do leitor; fatores de contextualização que ancoram a situação 
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comunicativa, como data, local, assinatura, autor; situacionalidade, que vai apontar o 

contexto imediato da interação, ou seja, o contexto sociopolítico-cultural em que a 

interação está inserida; informatividade, verifica se o texto apresentado possui baixo ou 

alto nível de informatividade; focalização, delimita o assunto tratado pelo texto, no caso o 

objeto de pesquisa; intertextualidade, trata-se de verificar se o texto analisado fez uso de 

outros textos para ser construído e intecionalidade e aceitabilidade, são fatores que 

auxiliam o fechamento da análise e o caminho para a síntese. É o momento que se 

verifica a intenção e o objetivo do autor ao produzir o texto, se  lsimplesmente estabelecer 

e manter contato com o receptor ou levá-lo a partilhar de suas opiniões. Já a 

aceitabilidade vem em contrapartida da intencionalidade e diz respeito ao princípio da 

interação, ou seja, para que a intencionalidade aplicada pelo autor através dos elementos 

do texto se complete, é necessário que o receptor procure o sentido no texto, partindo das 

pistas que ele contém e ativando seu conhecimento de mundo, da situação. 

A linguagem da propaganda 

 

Dentre as principais características da linguagem da propaganda está o objetivo de 
torná-la atraente a ponto de persuadir e convencer determinados tipos de consumidores 
sobre a “importância” de se adquirir determinados produtos ou serviços e levá-los a uma 
ação. 

Toda publicidade é fato comunicativo que reflete ideologias da fonte 
a serem transmitidas a determinados receptores. Para que isso 
aconteça satisfatoriamente, ela segue modelos informacionais da 
Linguística e da Semiologia que orientam na escolha e organização 
de sistemas de signos codificadores das mensagens. (MARTINS, 
1997, p. 17). 
 

É pelo uso de técnicas que a publicidade influencia o comportamento de 

compradores potenciais. Ela faz uso da argumentação retórica e da estética, persuadindo 

por meio de recursos subjetivos e emotivos. 

A argumentação ocorre de modo icônico-linguística e leva o consumidor a 

convencer-se consciente ou inconscientemente. Por ser organizada de forma diferente 

das outras mensagens, a mensagem publicitária impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, 

mitos, ideais e outras elaborações simbólicas. 

Analisando, portanto, a linguagem desenvolvida pela publicidade, pode-se 

distinguir três planos de mensagem publicitária que são apontados por Carvalho (1996, p. 

14): 
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O plano Identificador tem como característica, certa lealdade do emissor para com 

o receptor. A função da mensagem é baseada na necessidade de se reconhecer o caráter 

publicitário da informação. 

Esse plano foi muito utilizado no início das atividades publicitárias e está bastante 

relacionado ao aspecto racional da propaganda. Nessa época, o único intuito era informar 

ao consumidor os atributos daquilo que se ofertava. Não existia ainda a intenção de 

persuadir por meio de elementos textuais que chamassem a atenção em suas 

representações. 

No segundo plano, denominado Denotativo, está contido o conjunto de informações 

inscritas no texto e na imagem. Nesse plano, o aspecto linguístico da mensagem é 

responsável por preencher a função semântica, a fim de favorecer a inteligibilidade do que 

está sendo comunicado. 

Existe a composição do texto verbal e não-verbal, no entanto, a imagem apenas 

figura na representação textual como reforço dos elementos lingüísticos. Pode ser apostar 

em uma característica redundante da imagem em relação aos elementos verbais, pois 

existe uma relação significativa objetiva entre elas. 

Já o caracterizado como plano Conotativo tem a função de englobar as 

predicações adicionais, a afirmação, das qualidades exclusivas, feitas a partir da 

denotação. 

Pode-se considerar que a linguagem publicitária é conotação pura e que o campo 

significativo das palavras (substantivos, adjetivos e verbos) se amplia pelo 

desenvolvimento do sentido figurado, ou seja, conotado, que se desenvolve ao lado do 

sentido literal, ou seja, denotado. No mesmo instante em que a denotação transmite a 

informação, a conotação permite uma abertura no leque de significados conduzindo à sua 

função persuasiva. Ela atua na busca por significar por meio das mais variadas 

associações que podem ser lingüísticas, ligadas a pessoas, personagens etc. 

Procura trabalhar no nível do referente e de sua referenciação e, por esse motivo, 

pede para que o leitor interaja com a mensagem fazendo uso de seu conhecimento 

lingüístico e principalmente de seu conhecimento de mundo partilhado. A fim de que os 

efeitos de recepção causados em um público específico sejam positivos, a mensagem 

publicitária é construída a partir de um repertório (seleção lexical, imagens e sons) 

selecionado por um emissor que, previamente, seleciona seu alvo no interior de um 

público determinado. 

Entende-se como público-alvo um grupo de pessoas que poderão se interessar 

pelo produto ou serviço anunciado e constitui a base de toda elaboração de uma 
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mensagem publicitária. Os interesses do público em questão delinearão o repertório para 

uma composição publicitária, passível de gerar efeitos e ações comportamentais 

desejadas pelo anunciante. 

 

Análise do corpus 

                                

Figura 01. Anúncio da indústria Granado na revista Cláudia 

 

O anúncio analisado é de autoria da empresa Granado, veiculado na Revista 

Cláudia no ano de 2010.  

O ponto forte dessa análise é justamente o contexto sócio-histórico que o presente 

anúncio se situa. 

A indústria Granado é a botica mais antiga do Brasil, fundada em 1870. Pioneira na 

fabricação de sabonetes vegetais, a Granado hoje é responsável pela maior produção do 

Brasil, e atravessa seus mais de cem anos de existência com uma definida posição em 

relação ao meio ambiente: desenvolver cosméticos biodegradáveis formulados com 

extratos 100% naturais. 

A Revista Cláudia é uma publicação da Editora Abril focada nas mulheres 

modernas, com editoriais que abrangem assuntos que abordam a vida da mulher atual 

como, amor e sexo, moda, saúde, beleza, trabalho e atualidades. 

O anúncio tem como principal objetivo divulgar uma linha tradicional da marca 

Granado que foi repaginada para atender às mulheres. Trata-se de ceras para unhas e 

cutículas, esfoliante de pedra pomes, gel para pés e pernas cansadas e demais produtos 

que receberam uma embalagem cor-de-rosa, denominada Linha Pink. 

Na busca pelo sentido do texto, vamos dividir o anúncio em recursos lingüísticos e 

extra-linguísticos. 
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Quanto à linguagem visual, o formato do anúncio faz referência a um espelho de 

camarim ou ainda a um quadro como se fosse uma obra de arte a qual a mulher está 

inserida. Essa referência pode permitir a inferência, por meio da ativação do 

conhecimento, de que ao fazer uso daquele produto, ela poderá se transformar em uma 

“lady” parecida com a que figura o anúncio. O texto é intertextual com filmes antigos em 

que figuravam as divas, ou ainda, com as novelas de época que emprestam esse cenário 

dos quartos das mulheres. A compreensão ainda exige um conhecimento partilhado com 

o leitor no que diz respeito a cor predominante do anúncio. A cor rosa é bastante 

freqüente e representa a cor feminina e nesse ato representa também a mudança de cor 

nas embalagens dos produtos para o lançamento da nova linha. 

Do lado direito, em posição de destaque, a figura de uma mulher em ilustração. A 

ilustração era uma das formas antigas de se criar anúncios. As fotografias foram 

incorporadas à propaganda após a revolução criativa. O uso dessa forma de criação 

permite visualizar um cenário antigo que remete talvez ao sentido de tradição que a 

marca Granado necessita manter. No entanto, contrário ao estilo do anúncio, a mulher 

protagonista demonstra ousadia e modernidade em seu vestuário. Nesse caso, existe 

uma compatibilidade cornológica como o veículo, público-alvo e as editorias que se 

encontra publicado o anúncio. O comprimento da saia e o decote da blusa se referem ao 

vestuário de uma mulher atual. O assento em que ela se encontra apresenta aspectos de 

modernidade. Já a penteadeira logo em segundo plano remete à objetos antigos. Essa 

contradição marca a propaganda.  

Vale ressaltar ainda aspectos lingüísticos importantes, por exemplo, a palavra 

Pharmácia grafada com ph. Essa grafia é originária do latim Pharmaceuticus que é 

‘relativo à farmácia’.   

Logo abaixo da palavra pharmácia, chama atenção o uso do estrangeirismo no 

anúncio através da palavra Pink. Nota-se também o uso de uma grafia antiga para 

qualificar a empresa e logo depois um termo estrangeiro que acaba identificando ousadia, 

modernidade e características da mulher “fútil”, “perua”. A cor de rosa apesar de 

caracterizar a figura feminina, pode ser encontrada em diversos tons. O tom Pink é 

justamente o tom encontrado em todo anúncio e indica a cor da moda e da mulher 

moderna e novamente a contradição se estabelece.  

O título diz: “O bem estar que toda mulher merece!”. Nesse caso o operador 

argumentativo toda está numa escala voltada para uma afirmação total, se contrapondo a 

negação total. O operador atua sobre o substantivo mulher e confirma que todas 

merecem bem-estar e que o produto oferecido vai promover essa sensação. 
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Considerações finais 

Após a análise de elementos lingüísticos e não-linguísticos utilizados para compor 

o anúncio supracitado, vale ressaltar que a intencionalidade do autor na busca pelo 

sentido praticada pelo leitor, pontua-se na seguinte questão. 

A empresa quer considerar como ponto forte a sua tradição, mas ao mesmo tempo 

aplica alguns aspectos de modernidade para marcar a sua volta à mídia e a sua retomada 

e repaginada de um produto antigo para um produto moderno. Ela quer se colocar em um 

cenário atual, se relacionar com a mulher atual, mas sem deixar a sua condição de 

pioneirismo em seu segmento de atuação. 

A contradição entre antigo e moderno é uma marca bastante forte nesse anúncio, 

justamente para marcar o sentido de que o produto e a marca são tradicionais, mas que, 

devido a uma repaginação, ele pôde adentrar ao mundo das mulheres modernas, 

inclusive em uma revista que pertence ao universo dessas mulheres. 

É importante ainda frisar que o anúncio, onde foi veiculado causa estranhamento 

pela linguagem executada e por esse motivo promove maior fixação e interação com o 

público a que se dirige. A interação acontece justamente da necessidade de se 

compreender uma linguagem não comum às propagandas atuais e sim um resgate do 

modo de se fazer propaganda antigamente.  
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Resumo 
Nas relações sociais as manifestações fenomênicas são indispensáveis, todavia, não são 
totalmente suficientes para reter o conhecimento da realidade fática que emergem dessas 
manifestações. Para conhecê-las é imprescindível construir as condições históricas para 
decifrá-las e, assim, interpretar os fenômenos e reter sua essência. A abstração 
proporciona transpor da realidade fática para a realidade imagética. Esse texto reúne 
algumas considerações sobre as duas abordagens existenciais e, por isso, compõe o 
referencial teórico da iniciação científica em andamento que analisa as condições 
históricas para a produção de sentido tendo como realidade de empírica de análise o Lar 
dos Meninos de Presidente Prudente. 
Palavras-chave: intencionalidade; linguagem; significação 
 

 

Introdução 

O exercício proposto neste texto parte de duas constatações: a de que o ser 

humano é um ser pensante e falante e a de que a realidade não se apresenta a ele sob o 

aspecto de um objeto que cumpre analisar e compreender. Conforme Kosik (1985, p.10) é 

o ser humano que “cria suas próprias representações das coisas e elabora todo um 

sistema correlativo de noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade”. A 

realidade, à primeira vista, parece ser óbvia, mas segundo Duarte (1984), é complexa, 

fragmentada e o óbvio se apresenta difícil a qualquer percepção. 

Por esse exercício almeja-se compreender as condições históricas para a 

produção de sentido. Tarefa que está sendo desenvolvida em uma iniciação científica, 

cujo objeto de estudo é o Lar dos Meninos e suas divulgações na mídia impressa de 

Presidente Prudente. A pesquisa almeja analisar as diferenças entre as duas realidades: 

a fática – O Lar dos Meninos da base – e a imagética – O Lar dos Meninos da frase. 

 

Da realidade fática à realidade imagética 

Determinada pela sua bagagem cultural, a realidade compreendida por um 

indivíduo é aquela que predomina entre os demais ambientes. Entretanto, o mundo é 

percebido de diversas formas, já que o homem é um ser social, isto é, ele vive em uma 

sociedade e além desta sociedade há muitas outras, surgindo, por conseguinte, o 
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confronto entre os pontos de vista, entre as percepções das realidades. Duarte (1984) 

acrescenta um ponto essencial a este contexto ao afirmar que, um determinado nível de 

realidade equivale ao mesmo nível de verdade, pois ambos são indissociáveis, caminham 

juntos. “[...] a questão da realidade (e da verdade) passa pela compreensão das 

diferentes maneiras de o homem se relacionar com o mundo. Ciência, filosofia, arte e 

religião são quatro formas marcantes e especiais de esse relacionamento se dar”. 

(DUARTE, 1984, p.15). 

O homem ao utilizar a palavra (linguagem) como meio de significação das coisas, 

produz a realidade social, ele ordena e dá existência às coisas. O controle social é o 

alicerce de uma população, em que a sociedade é regida pelos detentores de poder, como 

por exemplo, o período de ditadura em que o verdadeiro conhecimento foi censurado. As 

ideologias são explicadas no livro como uma maneira de ocultar a realidade e as 

verdadeiras causas dos problemas sociais; a razão para a manipulação é o sustento dos 

interesses. E é a partir dessas artimanhas que aparece o intelectual, cujo papel é 

encontrar falhas e propor uma alternativa ou uma nova realidade: 

[...] talvez não devêssemos falar de realidade, e sim de realidades, 
no plural. O mundo se apresenta com uma nova face cada vez que 
mudamos a nossa perspectiva sobre ele. Conforme a nossa 
intenção ele se revela de um jeito. Em linguagem filosófica dir-se-ia 
que as coisas adquirem estatutos distintos segundo as diferentes 
maneiras da intencionalidade humana. Segundo as diferentes 
formas de a consciência se postar frente aos objetos (DUARTE, 
1984; p.11). 

 

Contribuições e limites dos meios de comunicação 

Bordenave (2006) afirma que a penetração e a difusão dos meios de comunicação 

aumentaram suas influências sociais. Esta influência se tornou algo indispensável para 

exercer poder e domínio sobre os mais diversos campos de atividade humana: 

É próprio da comunicação contribuir para a modificação dos significados que as 

pessoas atribuem às coisas. E, através da modificação de significados, a comunicação 

colabora na transformação das crenças, dos valores e dos comportamentos. Daí o 

imenso poder da comunicação. Daí o uso que o poder faz da comunicação 

(BORDENAVE, 2006, p. 93). 

Os meios de comunicação que deveriam servir a todos acabam servindo, 

principalmente, aos anseios políticos e econômicos. Bordenave afirma que foram 

mobilizados inúmeros tipos de medidas para a realização da manipulação da 

comunicação. Entre os fatores que o autor destaca estão a censura, a manutenção de 

massas na ignorância sobre certo assunto e os métodos de repetição rítmica e ritual que 
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condicionam as pessoas. Ressalta também a manipulação da linguagem com o uso de 

eufemismos. Esse uso pode ser exemplificado através de reportagens que substituem 

palavras enfáticas por termos que carregam um peso menor. 

Os jornalistas, então, tornam-se retransmissores dos interesses dos proprietários 

do veículo em que trabalham. Assunto também discutido por Rossi (1980) que explana 

sobre os desafios enfrentados diariamente pelos jornalistas para conquistar corações e 

mentes. Pela imposição editorial existente dentro das redações, o jornalista dificilmente irá 

encontrar publicado o material que ele produziu. Ele reflete sobre os vários agentes 

limitadores existentes dentro e fora da redação, considerando-os responsáveis pela falta 

de proximidade entre o fato e sua versão: 

[...] É natural que o repórter que presencie determinado 
acontecimento se impressione mais com alguns detalhes e menos 
com outros. Ou, então, que reproduza mais extensamente as 
declarações de uma determinada pessoa e menos as de outra, 
ambas igualmente envolvidas no episódio. [...] Ao ser trabalhado 
pelo copidesque1, o texto do repórter poderá ser expurgado não só 
de emoção (afinal, o copidesque trabalha permanentemente na 
Redação e não pode ter sentido emoção alguma com um fato que 
ele não presenciou) como de alguns dos detalhes aos quais o 
repórter deu ênfase. Assim, a forma final em que a notícia vai 
aparecer no jornal é, muitas vezes, mais a de quem não viu o 
acontecimento do que a de quem o presenciou (ROSSI, 1980, p. 
29). 

 

Essa falta de proximidade se dá pelo fato de que profissionais que agem como 

filtros (redatores, editores, chefes de produção, entre outros) acabam por tornar a versão 

do fato algo muito afastado do fato em si, mesmo porque estes não estavam na hora e no 

lugar do ocorrido, e assim, não possuem as condições históricas para a produção do 

sentido em relação a todo o contexto existente em volta do ocorrido, abrindo espaço para 

distorções e devaneios. 

O mecanismo do espetáculo, amplamente usado pela mídia para transformar a 

notícia em show, é profundamente analisado por Arbex Junior (2001). A notícia como 

show tem retorno “quase” certo. E como artifícios componentes da construção do 

espetáculo, estão as diversas formas do uso de recursos como fotos, filmagens, músicas, 

que são considerados incontestáveis pelo público, pois criam uma atmosfera de 

veracidade e conferem um caráter mais imparcial a notícia. 

                                                            

1 Copidesque é o profissional designado a revisar os textos enviados pelos repórteres, formatando-os e aperfeiçoando-
os, antes de serem publicados. 
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O espetáculo é apenas um produto nas mãos dos editores. O que vai ou não ser 

divulgado é minuciosamente analisado, tendo em vista as possibilidades de rentabilidade 

ou possíveis prejuízos aos financiadores dos veículos de comunicação. As notícias 

podem ser vetadas ou manipuladas, a ponto de, muitas vezes, fazer com que recebamos 

reportagens que não condizem com a realidade fática: 

Ora uma das conseqüências da prática de apresentar o jornalismo 
como “showrnalismo” é o enfraquecimento ou o total apagamento 
da fronteira entre real e fictício. Esse novo cenário do império das 
imagens, da experiência do mundo vivida por meio da tela 
planetária, obriga o historiador, ou crítico da cultura, a lançar um 
novo olhar sobre a teia de relações estabelecidas entre meios de 
comunicação de massa e a conjunto das instituições econômicas, 
políticas, culturais, científicas e sociais (ARBEX, 2001, p. 32). 

 

Arbex (2001) constata que existe a realidade e uma representação dela. Esta pode 

ser alterada conforme os interesses dos proprietários midiáticos. A partir disso, uma 

averiguação das informações seria a confirmação de que existem imagens criadas pelos 

veículos comunicadores que foram tomadas como verdadeiras, mas que não refletem o 

que realmente existe. 

Para melhor compreender a atuação da mídia na sociedade, buscamos no 

jornalista Alberto Dines (1986) as lições sobre a função da imprensa escrita num país 

democrático. Uma delas é a postura ética e comprometida que deve manter perante seu 

público, que é a sociedade. Um jornal tomado por tendências políticas ou econômicas, 

propenso a perder seu senso crítico e a imparcialidade, não está sujeito a ter vida longa. 

Dines explica que é justamente graças à sua independência e determinação que um 

jornal pode se tornar respeitado e influente. É nesse momento que começam as 

complicações e os grandes interesses. Insere-se nesse contexto a proposta de 

questionamento da presente pesquisa científica: se as publicações midiáticas visam a 

lucratividade, como equilibrar esse fato quando se precisa divulgar notícias sobre uma 

organização sem fins lucrativos.  

Entretando, Dines conclui que o faturamento do jornalismo é conseqüência direta 

das atitudes corretas de seus profissionais, não cedendo aos anseios dos proprietários e 

mantendo seu compromisso com a verdade. O autor afirma que só isso pode manter um 

jornal mais prestigiado, aceito e, por essa razão, mais lucrativo. A solução do problema 

jornalismo crítico x rentabilidade é debatida por Dines ao longo sua obra: 

Esse ponto de equilíbrio entre o sucesso econômico e o êxito jornalístico só pode 

ser notado por aqueles que, no comando de uma empresa de comunicação, além do 

treinamento específico e objetivo para tomar decisões de um cunho comercial e 
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financeiro, têm incorporado ao seu comportamento pessoal o compromisso de preservar 

os valores da instituição (DINES, 1986, p.109). 

Se o ato de selecionar o enfoque da notícia, a relevância do assunto, a abordagem 

da entrevista faz do jornalista um agente a serviço da formação da opinião pública, pode-

se dizer que ele também é tomador de decisões em tempo permanente. O acerto dessas 

decisões é crucial para que o jornalista possa ser útil a sua sociedade. Nesta pesquisa 

discute-se que o selecionamento de informações pode favorecer a manipulação do 

grande público. A conjectura que Dines empresta a este raciocínio é a de que ao 

escrever, o jornalista seleciona e opta até inconscientemente, nem sempre com a 

preocupação de se manter muito distante da parcialidade. 

Para NOBLAT (2002) uma das funções de um jornal é servir ao povo como 

instrumento disseminador de entendimento, pois o saber é o passo inicial para o poder. 

“[...] mais do que informações e conhecimento o jornal deve transmitir entendimento. 

Porque é do entendimento que deriva o poder. E em uma democracia o poder é dos 

cidadãos”. (NOBLAT, 2002, p.22). 

A informação também é um instrumento importante do poder social. A manipulação 

pode interferir na interpretação da realidade fática, contribuindo para formação de uma 

realidade imagética, devido aos interesses. As divulgações midiáticas são construídas por 

empresas que visam atender seus interesses. Os financiadores dos meios de 

comunicação de massa têm conhecimento de que são formadores de opinião, e sabem 

como podem lucrar com isso, portanto investem cada vez mais no setor. “No começo de 

2002 havia pelo menos 13 formidáveis impérios da comunicação no mundo, quase todos 

controlados por corporações alheias ao ramo”. (NOBLAT, 2002, p.22). 

O jornalismo como instrumento de controle e manipulação, definindo os caminhos 

do público que, por sua vez, age através de uma interpretação da realidade ditada pela 

mídia. No processo de edição, informações a serem divulgadas, são selecionadas 

visando a repercussão e, portanto o lucro, a notícia transformou-se em negócio. São os 

editores que julgam a relevância de um fato e decidem se o público precisa ou não saber 

daquilo: 

Jornalismo nada tem a ver com corporações. Elas reconhecem o 
impacto poderoso da mídia no processo político. Sabem o quanto a 
mídia ajuda a formar opinião sobre os assuntos públicos. E querem 
por meio dela influenciar, ampliar seus negócios e lucrar mais. É só 
isso. E isso é perigoso. A concentração de veículos de comunicação 
nas mãos de poucos donos conspira contra o jornalismo de 
qualidade e é uma séria ameaça ao pluralismo de opinião. 
(NOBLAT, 2002, p. 22) 
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O conteúdo das informações é deteriorado em beneficio da audiência, a construção 

imagética carregada pelas divulgações midiáticas está a serviço do lucro, com isso o 

produto oferecido é aquele que vende: 

[...] grassa cada vez mais por toda parte um tipo de jornalismo que 
não distingue o que interessa ao publico do que é de interesse 
público. Sobretudo na TV, notícia e espetáculo se confundem. 
Empregam-se técnicas de show para construir a “realidade”. E a 
fantasia que daí emerge garante audiência. [...] O que interessa ao 
público nem sempre é de interesse público. Infelizmente, estimular 
os baixos instintos do ser humano, por exemplo, interessa a uma 
expressiva fatia do público. Aumenta vendas de um jornal. E amplia 
a audiência de uma emissora de televisão. Mas para proceder 
assim é condenável porque em vez de contribuir para a elevação 
dos padrões morais da sociedade, o jornalismo os rebaixa 
(NOBLAT, 2002, p.23). 

 

Dias (1979) apresenta uma visão sobre as influências exercidas sobre os meios de 

comunicação, apontando diversos fatores que determinam a divulgação ou não, de um 

acontecimento e também a abordagem que será feita. Dentro deles, estão a participação 

maciça de multinacionais na publicidade, os sistemas de governo que restringem a ação 

dos meios de comunicação, a concentração dos veículos midiáticos nas mãos de poucos 

empresários que fazem parte da elite da sociedade, a dependência das grandes agências 

de notícias (principalmente para as notícias internacionais), entre outros.  

Todas as notícias estão submetidas a uma triagem onde fatores econômicos e 

políticos acabam selecionando conteúdos. O autor propõe um sistema regulatório da 

imprensa, a fim de evitar as relações de interdependência, que transformam os veículos 

de comunicação, em subordinados aos interesses de terceiros, dando meios legais para a 

participação do público nas publicações, tentando torná-lo menos passivo e mais crítico e 

participativo nas publicações, sendo este um possível caminho para a criação de uma 

imprensa livre: 

O certo, no entanto, é que se faz necessário, a partir de agora, um estudo mais 

aprofundado sobre as relações entre o poder e a comunicação no Brasil, sobre sua 

função efetiva no processo de desenvolvimento, sobre o papel que o público exerce ou 

pode exercer e sobre a função que os órgãos de financiamento dos meios de 

comunicação – principalmente a publicidade – exercem neste processo. (DIAS, 1979, p. 

253) 

Para Kucinski (1998), o fator econômico desempenha papel substancial nas 

comunicações. Tanto que acaba por prejudicar algumas vezes a prática do bom 

jornalismo. De acordo com o autor, de legitimadora da política, a economia passou a ser 
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legitimidora do próprio jornalismo e acabou por inverter seus valores. Não só essa 

questão, como também o poder de manipulação do jornalismo é amplamente discutido 

pelo autor em diversos episódios políticos de nosso país. A participação da mídia é 

decisiva no esclarecimento do grande público. Por isso a importância do cuidado com as 

suas publicações. Questiona-se o fato de que o jornalismo, de uma forma geral, venha 

sendo usado para finalidades pouco éticas, como o mascaramento de problemas 

públicos, ou para enaltecer restritos grupos sociais, como políticos e grandes 

empresários: 

O jornalismo econômico, mais do que um mero instrumento ideológico de 

persuasão ou manipulação, parece ter se transformado em discurso articulador da 

totalidade dos sentidos, ações e politicas na era da implantação do projeto neoliberal. 

(KUCINSKI, 1998, p.38). 

Quando a objetividade jornalística é sacrificada por motivos políticos, tem-se a 

deficiência do ramo. Por entre essas brechas de atendimento a interesses particulares 

escapam ações duvidosas, que põem à prova a credibilidade dos jornais. Segundo 

Kucinski, a manipulação jornalística implica uma relação desonesta com a veracidade dos 

assuntos, com o leitor e, portanto, com sua própria personalidade intelectual. 

Fundamentalmente em momentos cruciais da nossa democracia, a mídia se volta para as 

ações de manipulação. Tal comportamento midiático em horas estratégicas constituem 

um consenso no qual a imprensa se comporta de modo a manter as estruturas 

dominantes no poder. 

 

Conclusão 

Tendo todas as considerações apresentadas, identifica-se aspectos que merecem 

destaque. Os meios de comunicação de massa influenciam a sociedade através de 

mecanismos manipuladores usados para atender os objetivos particulares de empresas 

que financiam a mídia. Dessa forma é observado que o conteúdo absorvido pelo público 

pode não corresponder com a realidade factual. Necessário, portanto, diferenciar duas 

abordagens existenciais: uma na realidade fática e outra na realidade imagética. 
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AS DEFICIÊNCIAS NA PRODUÇÃO DO TEXTO ESCRITO: UM ESTUDO DE CASO REFERENTE AOS 

GRADUANDOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
  AMARAL, ROGERIO DO (Professor - UNOESTE) 

Esta pesquisa pretendeu identificar as causas para os alunos de graduação cometerem erros básicos no uso da 
língua materna. Buscou-se um conhecimento que permitisse sanar as deficiências apresentadas, assim como 
rever a metodologia de ensino, para que os erros sejam eliminados do cotidiano discente, pois experiências em 
sala de aula em cursos de graduação mostraram crescer o número de alunos com deficiências na produção 
textual. Assim, surgiu a intenção de realizar a investigação, objetivando responder por que o número de alunos 
com dificuldades na escrita aumenta cada vez mais nos cursos de graduação? E, quais são as principais causas 
dessa defasagem?. Objetivou-se levantar os problemas de escrita dos graduandos, apontando soluções para as 
deficiências; buscar os motivos para o graduando ingressar na Faculdade com deficiências; verificar maneiras 
para sanar tal deficiência. A metodologia optou pelo estudo de caso de textos produzidos por alunos de 
graduação e uma pesquisa qualitativa que visou compreender os motivos para os discentes cometerem tais 
erros. Os dados foram coletados a partir de uma seleção de textos produzidos em sala e aplicação de 
questionário aos discentes, visando compreender a realidade educacional de cada aluno. O estudo identificou as 
seguintes deficiências na produção textual: organização de ideias, dificuldades para introduzir um assunto, erros 
gramaticais básicos, como acentuação, ortografia e concordância verbal e nominal. Tais deficiências estão 
atreladas ao fato dos alunos lerem pouco. Na visão dos alunos, para sanar essas questões, é necessário uma 
prática maior de leitura e de produção textual. A ênfase da gramática no ensino básico parece ser um ponto para 
reflexão, pois se as maiores deficiências estão atreladas a organização de ideias, me parece que o mais 
indicado seria uma revisão do conteúdo de língua portuguesa, onde o excesso no ensino de regras gramaticais 
fosse substituído pelo ensino da prática textual. Quanto aos trabalhos analisados, além dos problemas relatados 
anteriormente, a maioria apresenta pelo menos um erro gramatical. Na distribuição dos erros predominam os de 
acentuação, seguidos por erros de ortografia e construção de frases. Foi possível identificar as principais 
deficiências cometidas por discentes de graduação, com predominância para os erros de acentuação, ortografia, 
construção de frases e concordância verbal. Identificou-se também mais catorze tipos de erros num grau menor 
de ocorrência. Essas deficiências textuais estão atreladas à proposta de ensino praticada no Brasil, pautada em 
modelos sem contextualização e voltados para a “decoreba”, ou seja, falta uma abordagem prática, com 
gramática ensinada num contexto específico, segundo a realidade de cada aluno. O ensino deve visar atividades 
práticas, transformando a produção textual em algo natural para o aluno, cobrando conhecimento, capacidade 
de resolver problemas, sem decorar regras, mas usando-as de maneira efetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011  336

ENAPI 2011 
 
POSTER  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

COMUNICAÇÃO

 

 
PESQUISA DE MERCADO PARA PROJETO EXPERIMENTAL DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
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  CANO, EVELYN NASCIMENTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A pesquisa de mercado foi realizada no Projeto Experimental de Publicidade e Propaganda, cujo cliente fictício é 
a empresa Decorville Brasil. Para conhecer a empresa, seus concorrentes, sua área de atuação e seus
consumidores foram realizadas quatro pesquisas com os seguintes públicos: força de vendas, intermediários,
influenciados e final. O objetivo da pesquisa com a força de vendas da empresa é adquirir informações sobre a
realização das vendas para os intermediários, sua frequência e os mecanismos usados; a pesquisa com o
público intermediário buscou avaliar se a marca Decorville é conhecida no mercado de Presidente Prudente; já a 
pesquisa com o público final teve como objetivo adquirir informações sobre consumidores de móveis e
acessórios de decoração e medir o conhecimento da marca. Para obter informações sobre a força de vendas da
Decorville Brasil, foi realizada uma pesquisa quantitativa usando uma amostra não-probabilística, via e-mail, seis 
vendedores através questionário de 19 perguntas no dia 24 de maio de 2011. A pesquisa com o público
intermediário também usou uma amostra não-probabilística, seis lojas do comércio prudentino responderam ao 
questionário de 16 perguntas no dia 26 de maio de 2011. Com o público influenciador foi realizada uma pesquisa
qualitativa através de entrevistas pessoais com decoradores e designer de interiores que atuam em Presidente 
Prudente. A última pesquisa foi realizada com o público final através de uma amostra probabilística simples de
aproximadamente de 200 entrevistados, com margem de erro de 7% e intervalos de confiança de 93%, entre os
dias 20 de maio de 2011 e 09 de junho de 2011. Resultados da pesquisa com a força de vendas: 86% do
contato com os possíveis clientes da marca é feito por e-mail e por telefone; 60% do material de apoio as vendas
são catálogos de produtos; 29% dos vendedores preferem oferecer descontos e negociar os preços com os 
clientes; os móveis mais vendidos são aparadores, criado-mudos e cômodas; os acessórios de decoração mais 
vendidos são vasos, lanternas e cachepot. Resultados da pesquisa com o púlbico intermediário: 17% dos locais
pesquisados conhecem a marca - o que representa uma loja. Resultados da pesquisa com o público final: 66%
dos entrevistados eram mulheres e 70% deles estão com mais de 36 anos de idade; 85% têm renda familiar
superior a R$ 4.001,00; 54% possui grau de instrução acima do ensino superior completo; 37% atua no mercado 
de trabalho na profissão de autônomo; 60% não conhecem a marca Decorville; 1% já adquiriu um móvel da
marca; 4% adquirido acessórios de decoração da marca. A pesquisa apontou positivamente o uso dos materiais 
de vendas pelos funcionários da empresa, porém a marca não é conhecida em Presidente Prudente pelos
intermediários e pelo seu público final. Um dos fatos que mais pode ser observado na pesquisa é que a marca
precisa investir mais em divulgação, venda e pós-venda em Presidente Prudente.  
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COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL JORNALÍSTICA INTERNA: UMA EXPERIÊNCIA NA TV FACOPP 

ONLINE 
  LOPES, ROGÉRIO VICENTINO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOMES, LAYRTON (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GOUVEIA, MARIANA PAULA DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

REIS, SIMONE CEREJA TOZZONI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
AMBROSIO, RODOLFO VENDRAMINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA JUNIOR, ROBERTO APARECIDO MANCUZO (Professor - UNOESTE)
FERNANDES JUNIOR, PAULO CÉSAR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente projeto de pesquisa refere-se a uma pesquisa com fins de se transformar em Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) em Jornalismo e consiste na elaboração de um plano de comunicação jornalística interna para a
TV Facopp Online, emissora virtual da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de
Presidente Prudente. O Jornalismo Empresarial, com exceção de seu braço voltado para o relacionamento com
a mídia, ou seja, a assessoria de imprensa, tem sua concepção o objetivo de aprimorar os fluxos de informação 
que circulam nas empresas. É a partir da organização das informações geradas pela empresa que funcionários,
família, clientes e fornecedores adquirem condições de compreender não só o papel da organização, mas
também as próprias responsabilidades no contexto em que estão inseridos. Com esta premissa que se
fundamenta e se justifica primeiramente a proposta deste projeto. “O jornalismo empresarial, além de ser uma
abertura no mercado de trabalho, pode ser extremamente gratificante pela sua função social de integrar o 
empregado no contexto da empresa e a empresa no contexto da comunidade”. (PALMA, 1994, p. 98-99) Esta 
transformação proporcionada pelo Jornalismo Empresarial, no entanto, pode acontecer em diversas esferas, ou
pontos de foco. Amparado nos preceitos da forma denominada Comunicação Social, o Jornalismo Empresarial
tem por objetivo atender duas colunas: A Comunicação Interna e a Comunicação Externa (TORQUATO, 2010).
Neste projeto opta-se pela dimensão interna a partir do momento em que se pretende elaborar um plano de 
comunicação jornalística interna para a TV Facopp Online, emissora que faz parte do cotidiano da Facopp há
quase três anos. . Objetivo Geral Identificar as contribuições que um plano de Comunicação Jornalística Interna
pode oferecer para a otimização do trabalho da TV Facopp Online. Objetivos Específicos • Elaborar um plano de
Comunicação Jornalística Interna para a TV Facopp Online; • Propor um conjunto sistematizado de ferramentas,
canais e procedimentos amparados em técnicas e produtos jornalísticos que otimize a comunicação interna na
emissora TV Facopp Online e provoque nos docentes e discentes que ali atuam o consentimento necessário
para executar o trabalho de maneira eficaz e transformadora; • Ampliar na Faculdade de Comunicação Social de
Presidente Prudente os estudos na área da Comunicação Interna, segmento que é alvo da Comunicação Social
existente dentro das empresas. . Parte-se do método de estudo de caso junto ao objeto e completa-se a 
metodologia partir de instrumentos como pesquisa bibliográfica e documental, entrevista em profundidade,
observação direta intensiva e análise de resultados de teores qualitativos e descritivos.  
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DO LAR DOS MENINOS DA BASE AO LAR DOS MENINOS DA FRASE 

  NICOLETTI, TAÍS BARBOSA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SAMIZAVA, FERNANDA MIDORI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BOZZA, VINÍCIUS PACHECO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ARAKI, VIOLETA AYUMI TEIXEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente projeto de pesquisa visa analisar a realidade fática de uma organização sem fins lucrativos com sua
realidade imagética advinda da construção da realidade social dos meios de comunicação. O Lar dos Meninos
de Presidente Prudente – LAME , é uma entidade beneficente que atua na defesa dos direitos da criança, do
adolescente e famílias. Atuando nas áreas de assistência social e educação infantil, nos municípios de 
Presidente Prudente e Álvares Machado/SP e, poderá obter contribuições financeiras, na medida em que seu
reconhecimento social se der como entidade socialmente necessária. Através desse trabalho procuraremos
conhecer melhor o desenvolvimento da ciência denominada comunicação social, assim como a sociedade e
suas instituições. Para alcançarmos os objetivos pretendidos, nos apoiaremos em materiais teóricos dos
estudiosos: Clóvis Rossi, Juan Diaz Bordenave, James Fallows, Alberto Dines, José Arbex Junior, Marco Antônio 
Rodrigues Dias, João Francisco Duarte e Bernardo Kucinski. Com o objetivo de compreendermos a ação da
mídia no processo de divulgação da instituição usaremos matérias de jornais impressos e onlines. Tendo toda a
teoria analisada ainda contaremos com visitas ao LAME, com fins de observação, buscando melhor
compreensão do trabalho desenvolvido pela organização; também realizaremos um trabalho de campo com o
objetivo de constatar o conhecimento da sociedade em relação ao LAME. . Objetivo Geral Diferenciar o LAME 
que atua na sociedade da imagem do LAME criada pela mídia. Objetivos Específicos • Analisar os mecanismos
que a linguagem midiática utiliza para manipular; • Refletir sobre os interesses dos meios de comunicação
(econômico, político) que direcionam a forma e o conteúdo das mensagens; • Identificar a imagem real, os
recursos que mantém o LAME e de onde provêm; • Investigar os tipos de informação que o LAME divulga para a
mídia e qual a posição da mídia em relação ao LAME . . MATERIAL E MÉTODOS A fim de realizar a Iniciação
Científica com o estudo sobre o papel da mídia em relação ao LAME , pretende-se utilizar ampla pesquisa em 
matérias de jornais impressos e on-lines. As visitas no LAME proporcionarão conhecer in locu o trabalho 
desenvolvido pela organização. Como metodologia utilizaremos a pesquisa qualitativa por ela corresponder
melhor as questões particulares e se preocupar com níveis de realidade que não podem ser quantificados e o
estudo de caso é o método adequado para podemos coletar e analisar os dados. .  
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ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA A FORRÓ CONFECÇÕES 

  FANTE, JULIO CESAR DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PARANGABA, MARIELEN NITSCHE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

COSTA, MARIA CLARA BERTHO PINHEIRO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DEUS, FRANCIELLY LIMA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ZANELATO, EDUARDO LUIS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A loja Forró Confecções foi fundada no ano de 1984 pelo atual proprietário da empresa, Geraldo Ferraz.
Atendendo ao público masculino, feminino e infantil através do varejo, a Forró sempre localizou-se no mesmo 
endereço desde o início. O nome Forró Confecções é inspirado em uma loja chamada Forró Lançamentos a
qual, segundo o empresário Geraldo, sempre teve muito sucesso. Segundo o proprietário, a ideia de trabalhar
com o segmento de confecções surgiu a partir de sua experiência como representante comercial no setor de
roupas, o que o levou a fundar a empresa. No início trabalhava com roupas populares e bancas de promoção,
contando apenas com cinco funcionárias na loja. Com o decorrer do tempo sentiu a necessidade de inovar e 
aumentar seu leque de produtos, bem como alterar o tipo de público com o qual trabalhava. Deixou, portanto, de
trabalhar com os três públicos (feminino, masculino e infantil) e focou apenas no feminino, ainda no formato de
varejo. A loja apresentou várias mudanças em seu design e estilo. Foram realizadas três reformas no
estabelecimento a fim de melhorar o ambiente da empresa. A primeira reforma foi realizada há mais ou menos
10 anos. Alguns anos depois, o cliente realizou a segunda reforma e, há três anos, a última. O proprietário ainda
afirma que pretende, em breve, realizar outras mudanças na loja visando deixa-la mais ampla, moderna e atual. 
Atualmente a Forró trabalha com roupas voltadas para o público de mulheres jovens e de meia idade, de classe 
média alta. No início, o proprietário contava apenas com a loja Forró Confecções. Atualmente possui mais duas
lojas no centro de Presidente Prudente: Magia Modas, que surgiu logo após a Forró, e a Tendência Modas, a
mais recente, estando h apenas cinco anos no mercado de confecções. O problema da Forró confecções foi
detectado na pesquisa feita pela Agência e se trata de um erro de comunicação feito pelo próprio dono. É
importante um estudo desta forma para que as empresas entendam que nem sempre que se faz comunicação é 
certo. Precisa-se de uma maneira correta para atingir o público certo. . Foi detectado, através da coleta do
briefing, que a loja Forró Confecções apresenta problemas de comunicação, bem como o direcionamento
incorreto dessa comunicação ao seu público alvo real. É uma loja que faz anúncios em rádio e Tv (spot,
testemunhal e Vt) e em jornais. No entanto não é uma marca lembrada, uma marca notória na cidade, por não
saber como atingir o seu público de forma eficiente. A agência Lupa vê como possível solução trabalhar a marca
de forma institucional, consolidando-a na cidade e fazendo a loja ser mais notada para seu público, e também
trabalhar a sua comunicação voltada à esse público consumidor que precisa ter um identificação com a marca. 
Também trabalhar com promoções sazonais e lançamentos de novas coleções. O principal objetivo do plano de
comunicação é firmar no pensamento das consumidoras a marca Forró moda feminina. .  
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ESTUDO DE CASO SOBRE A EMPRESA H3 BRASIL 

  KAGUE, JÉSSICA APARECIDA PEREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA, MAYRA HELOIZA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CAMPOS, VIVIANE KLEBIS DE GÓIS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O trabalho consiste na criação de uma Agência Fictícia, que irá realizar um estudo de caso da empresa H3Brasil
Eventos. A empresa pertence ao ramo de fotografia e filmagem, está no mercado desde 1963, inaugurando em 
2008 uma loja especializada em coberturas de eventos. Localizada na Avenida Coronel José Soares Marcondes,
963, Centro, em Presidente Prudente. O estudo passará pelas seis etapas consistentes da Publicidade e
Propaganda, já tendo iniciado com o Briefing, com informações oferecidas pelo cliente, com tais informações foi
possível localizar um problema a ser solucionado durante a realização do trabalho. A seguinte etapa foi a
realização da Pesquisa, desde a criação dos questionários, passando pela aplicação dos mesmos e finalizando
com uma análise sobre os resultados obtidos com o público-alvo. O Marketing foi o seguinte passo, foi feita a 
análise do mercado regional, assim como o perfil do consumidor, fez também uma analise do mercado 
competitivo. Em seguida a Agência propôs um posicionamento, pontuando os objetivos de marketing e propondo
estratégias. Planejamento de Comunicação, Planejamento de Mídia e Criação serão as próximas etapas a
serem concluídas, estando as mesmas em andamento na presente data. Tal trabalho será realizado como um
Projeto Experimental de Publicidade e Propaganda, tendo o intuito de servir como um trabalho de conclusão de
curso. . O trabalho tem como objetivo passar por todas as etapas de Publicidade e Propaganda, criando uma 
campanha, para um determinado cliente, servindo este como um trabalho de conclusão de curso. . No 6º termo
foi criado um grupo que se tornaria a Agência Fictícia, Agência Link Comunicação e Marketing para a realização
desse trabalho. No próximo semestre os alunos que prospectaram três clientes, até um ser escolhido pela banca
de orientadores. Ao ser determinado o cliente o grupo passarou pelas etapas de Atendimento e Pesquisa. Já
nessa etapa, o trabalho é realizado e passado pela orientação do professor responsável pela área. No ultimo
semestre, as etapas são Marketing, Planejamento de Comunicação, Planejamento de Mídia e Criação, nessas
etapas o trabalho realizado também é acompanhado pelos orientadores responsáveis de cada área. No final o 
trabalho passará pela Banca de Qualificação, assim que aprovado, a ultima etapa será onde os integrantes da
Agência Fictícia farão uma apresentação à Banca Final. .  
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LINGUAGEM TELEJORNALÍSTICA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O FURO MTV 

  CASEIRO, GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O Jornalismo é uma arte que tem como prática: coletar, redigir, editar e publicar informações sobre notícias, 
dados factuais e divulgação de informações. O Jornalismo explora vários meios de comunicação, entre eles
Rádio, Televisão, Jornal Impresso, Internet e outros. O presente trabalho, pretende utilizar como objeto de 
estudo o Jornal televisivo, conhecido como Telejornalismo. O Telejornalismo utiliza imagens, sons e geralmente
a narração de um apresentador, conhecido também como âncora. Os canais de televisão podem apresentar
telejornais como parte da programação normal transmitida diariamente ou semanalmente, em horários fixos. Às
vezes, outros programas podem ser interrompidos por plantões de notícias em casos urgentes. Em um telejornal
pode-se noticiar informações locais, nacionais, internacionais, com foco em política, polícia, economia, ciência, 
tecnologia, cultura, esportes, entre outros. A presente pesquisa se dará por meio da análise do telejornal “Furo
MTV”. O jornal, segue a linha de "fake news shows" como o The Daily Show ou o Weekend Update. Esse tipo de 
telejornal tem como objetivo mostrar os fatos do dia de uma maneira crítica e humorada. O Furo MTV é um
telejornal direcionado aos jovens brasileiros. Tal análise permitirá à sociedade tirar suas próprias conclusões
sobre o atual estágio do telejornal brasileiro, identificando o que é verídico e o qué é encenação. Já o
pesquisador conhecerá as formas utilizadas pelo telejornal para trasmitir a notícia, compreendendo as várias
formas de linguagem que um apresentador pode utilizar durante o telejornal. . O presente trabalho pretende 
distinguir o telejornalismo da linguagem humorística do programa, analisar como o humor é inserido na
linguagem verbal do programa e também analisar a linguagem verbal que os apresentadores usam durante a
apresentação dos telejornais. A investigação da presente proposta será embasada no estudo de caso, pois este
tem o objetivo de descoberta, e também de retratar a realidade de forma completa e profunda. O estudo de caso
enfatiza a interpretação para melhor compreender a manifestação geral de um problema. Relacionando as 
ações, comportamentos e as interações da sociedade envolvida com a problemática da situação que estão
ligadas. O estudo de caso usa várias fontes de informação, permitindo recorrer a uma variedade de dados
coletados em diferentes momentos, com diversos tipos de informantes. Esse tipo de pesquisa se encaixa no
modelo qualitativo, pois esta delimita o temporal-espacial. Essa delimitação restringe o campo e a dimensão em
que o trabalho se desenvolverá. A pesquisa qualitativa busca visualizar o contexto. Possibilita reunir
identificações em variáveis específicas, com uma visão global do fenômeno. 
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MARIA BETHÂNIA E ULTIMATUM: O DISCURSO NÃO-VERBAL COMO POTENCIALIZADOR DO 

VERBAL 
  CARVALHO, GUSTAVO DALLE VEDOVE PINHEIRO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

AMENDOLA, MARIANGELA BARBOSA FAZANO (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho pretende discutir como a linguagem não-verbal pode ser inserida como meio de intensificar 
o significado do texto verbal. Será estudado como a linguagem corporal corrobora um entendimento e
apreciação mais claros e intensos do discurso poético. Para fazer tal análise, utilizar-se-á o poema “Ultimatum”, 
de Álvaro de Campos, lançado em 1917, visto em sua totalidade textual e comparando-o com a edição dele feita 
e declamada por Maria Bethânia, em seu show Dentro Do Mar Tem Rio, de 2007. A pesquisa se debruçará em
lançar luz sobre a interpretação corporal e gestual de Maria Bethânia ao poema e se proporá a descobrir o
porquê da escolha de determinados versos pela cantora para a declamação e a relação destes com a
dramaticidade interpretativa da artista. Para embasar esta discussão, serão utilizadas noções básicas da 
semiótica greimasiana. Maria Bethânia, desde que iniciou sua carreira profissional em 1965, no teatro Opinião,
ganhando notoriedade pela canção “Carcará”, de João do Vale e José Cândido, tornou-se uma das mais 
consagradas intérpretes da música popular brasileira. Nascida em Santo Amaro da Purificação (BA), ela sempre
se destacou no âmbito musical por sua verve dramática, presente em todos os seus espetáculos. Concomitante
à música, a poesia se fez presente em toda a obra da cantora, caracterizando-se como grande paixão de
Bethânia, o que vem, sem dúvidas, desde sua infância, na qual em sua casa, seus pais sempre apreciaram
poesia e, também, da escola, onde seus professores incentivavam os alunos a gostarem das letras. A inserção 
de declamações de poesias em seus shows contribui ainda mais para a beleza cênica e para a característica
teatral de suas apresentações. Com uma presença marcante e interpretações densas e catárticas, Bethânia
parece revelar o sentido inerente ao texto poético, fazendo clarificar este significado diante de nossos olhos, por
meio de sua rica gestualidade. Bethânia corporifica o discurso poético. Álvaro de Campos, heterônimo de
Fernando Pessoa (1888-1935), sempre fez parte da vida de Maria Bethânia e aparece constantemente em seus 
espetáculos, assim como os outros heterônimos do poeta lusitano, que a própria cantora diz ser o poeta de sua
vida. Objetivo geral: desvendar as diferenças de dois gêneros de discurso, o verbal e o não-verbal. Objetivo 
específico: analisar a interpretação corporal de Maria Bethânia em sua edição do poema “Ultimatum”, de Álvaro
de Campos, destacando como a atmosfera dramática dos versos optados pela cantora favorece a gestualidade
e a corporificação do discurso verbal. . Este trabalho se baseará no método da pesquisa bibliográfica de obras
que se insiram no contexto da análise proposta. Para tal, serão utilizados livros que tratam da linguagem e
comunicação corporal e teoria semiótica do texto. Para caracterizar os indivíduos estudados, também serão de 
suma importância obras que tracem um panorama da vida e do perfil de Maria Bethânia e Álvaro de Campos.  
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NOVO MEIO DE INSERÇÃO PUBLICITÁRIA VIDEOCLIPE E BENS COMERCIAIS 

  SAMIZAVA, FERNANDA MIDORI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, LETÍCIA QUIRINO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O mercado musical passou por adaptações tecnológicas a fim de corresponder às necessidades do público e
contornar o mercado ilegal, virtual ou não. A alternativa adotada pelos produtores musicas e anunciantes ávidos
por novas estratégias foi a inserção de bens comerciais no videoclipe, o vídeo como fonte de receitas. O 
aumento destas inserções, demonstra a receptividade dos telespectadores e webespectadores, já que o produto
vinculado à imagem do artista diminui a resistência do receptor e leva-o ao caminho do consumo. É fato a 
concessão de espaço para publicidades, entretanto, isto significa que os videoclipes estão perdendo a sua carga
cultural e artística e sendo transformados em ferramentas capitalistas pelos empresários a fim de atingir suas
metas de venda? Como as empresas agem ao utilizar essa ferramenta? Estudar o crescente investimento neste
setor permite fomentar e ampliar o conhecimento destes mecanismos publicitários para uma melhor aplicação
futura por profissionais, e assim aumentar a venda de produtos, o retorno financeiro; tornar estas aplicações 
conhecidas pela maioria, como alerta já que muitos deles não são percebidos e exercem influência no imaginário
social. OBJETIVOS GERAIS • Identificar os recursos publicitários empregados na produção do videoclipe.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Buscar uma relação entre música e publicidade inserida nos vídeos musicais; •
Investigar a forma com que os produtos são apresentados ao público. Será utilizado o estudo de caso e a
pesquisa qualitativa por melhor corresponder à forma de busca dos dados. O primeiro trata-se de uma 
abordagem metodológica de investigação profunda e exaustiva, adequada quando procura-se compreender, 
explorar ou descrever acontecimentos e contextos de maneira que se permita seu amplo e detalhado
conhecimento. A compreensão do fenômeno em sua profundidade será feita a partir de leitura, observação,
descrição, verificação e interpretação. A partir da análise dos videoclipes, pretende-se relacionar casos 
particulares com outros que possuam características que permitam a generalização dos fatos. A interpretação 
dos fenômenos e a atribuição de significados são processos básicos presentes na pesquisa qualitativa. Segundo
Godoy (1995), uma pesquisa qualitativa possui caráter descritivo, considera o ambiente com fonte direta dos
dados e o pesquisador como instrumento chave; tem como maior preocupação a interpretação de fenômenos e
a atribuição de resultados. A coleta de dados se baseará na consulta de fontes oficiais da internet, bem como
outros meios de comunicação que ofereçam conteúdo relacionado ao estudo. Será empregado, portanto, a 
pesquisa bibliográfica, que de acordo com Lakatos (1986), é a coleta de materiais já publicados, constituído
principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na internet. A análise 
será delimitado aos videoclipes mais vistos no site da emissora musical MTV internacional durante o ano de
2011.  
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UM ESTUDO SOBRE JORNALISMO CIENTÍFICO 

  MONTEIRO, CAMILA CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CARVALHO, GUSTAVO DALLE VEDOVE PINHEIRO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ZAGO, JOSÉ THIAGO SACHETTI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente trabalho intitulado “Um estudo sobre jornalismo científico" tem por objetivo a ampliação da
divulgação da pesquisa científica desenvolvida por docentes e discentes da Universidade do Oeste Paulista
(Unoeste). Esta pesquisa se faz necessária devido à pouca divulgação que o jornalismo científico tem, ainda,
nos meios acadêmicos, tornando-se de essencial relevância para a universidade. A ampliação da divulgação
científica também é de extrema importância para a sociedade, pois permite que o conhecimento estudado por 
docentes e discentes de uma área de pesquisa chegue até outros pesquisadores de diferentes esferas de
estudo e até de diversos lugares, havendo assim uma troca de informações. E, consequentemente, a pesquisa
científica vai se aproximar do cidadão que não está inserido em uma universidade, possibilitando, assim, o
compartilhamento do saber. A sociedade necessita de conhecimento para se tornar mais crítica e reflexiva
acerca dos fatos e acontecimentos que a envolvem. A democratização do acesso ao saber científico é vital para 
uma população que deseja se libertar da alienação. •Analisar e refletir sobre o jornalismo científico como forma
de divulgação da produção científica desenvolvida pela Universidade do Oeste Paulista. •Aprofundar o
conhecimento em jornalismo científico; •Traçar um perfil da pesquisa científica desenvolvida dentro da Unoeste .
A metodologia escolhida para a execução deste trabalho consiste na pesquisa qualitativa do tipo exploratória.
Para coletar dados, será utilizada a pesquisa bibliográfica, a entrevista em profundidade e a análise documental. 
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MEMÓRIA E SOCIEDADE: VIDEODOCUMENTÁRIO SOBRE A PARÓQUIA SANTA LUZIA DE 

ANHUMAS 
  HAMADA, HELOISE MIYUKI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANTUNES, ÍTALO EDUARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

VEDOVE, LUIZ CARLOS DALE (Demais participantes - UNOESTE)
PERUSSI, MARIANA APARECIDA PINHEIRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOUVEIA, MARIANA PAULA DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MENOSSI, PEDRO FELIPPE BERNARDI (Demais participantes - UNOESTE)
SILVA JUNIOR, ROBERTO APARECIDO MANCUZO (Professor - UNOESTE)

BACCO, THAISA SALLUM (Professor - UNOESTE)
MACHADO, DAYANE FUMIYO TOKOJIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O projeto de extensão visou resgatar fragmentos da história da Paróquia de Santa Luzia, em Anhumas, que
completou 75 anos em agosto de 2011. Discentes, egressos e docentes da Faculdade de Comunicação Social
(Facopp) da Unoeste realizaram a documentação em quatro etapas: levantamento de fontes e material
documental, produção, gravação e edição. Durante três meses, mais de 20 fontes foram entrevistadas com o
objetivo de trazer à tona a história de fé da comunidade católica de Anhumas. Os entrevistados falaram sobre os 
seguintes temas: a história de vida de Santa Luzia, a devoção à santa, o trabalho dos fiéis no dia-a-dia, a 
estreita relação dos párocos e a comunidade, a educação católica, as melhorias de infraestrutura da paróquia, a 
estética da igreja, enfocando principalmente na pintura interna do templo, realizada por Bruno di Giusti, em 1955.
Após a gravação com as fontes, todas as entrevistas – que no total somaram 16 horas brutas de gravação –
foram transcritas para a confecção do roteiro do videodocumentário. A última etapa foi a edição do material, que
totalizou 50 horas de trabalho no Laboratório de TV da Facopp. Durante esta etapa, deu-se prioridade aos 
depoimentos dos personagens, sendo alguns ilustrados por imagens daquilo que era narrado. A confecção do 
projeto resultou no aperfeiçoamento das técnicas de produção de um audiovisual, aprofundamento do processo
de documentação da realidade, bem como a vivência da humanização no jornalismo, ao priorizar as entrevistas 
com pessoas da comunidade que testemunham a história que se propôs contar. Além disso, o projeto culminou
na produção do videodocumentário “Entre Luzias”, com 30 minutos de duração. O filme serve como documento
e preservação da memória da pequena cidade de Anhumas, que tem sua rotina movida pela fé dos católicos.  
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