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RESUMO 
 
ECO VISÃO: UMA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA SOBRE A IMPORTÂNCIA 

SOCIAL DE TRÊS PARQUES PRUDENTINOS 
 
Este trabalho tem como objetivo documentar por meio da fotografia a importância 
social de três parques prudentinos: do Povo, das Andorinhas e Ecológico. O 
trabalho serve para instigar a percepção da comunidade em relação aos locais 
como espaços sociais e entender o papel da fotografia como documento. As 
imagens produzidas serão exibidas em uma exposição itinerante pelos próprios 
parques estudados. Para a realização deste trabalho, a abordagem 
metodológica adotada foi a qualitativa, com pesquisa do tipo exploratória e o 
método empregado foi o estudo de caso. As técnicas de coleta de dados 
utilizadas foram a pesquisa de campo, a análise documental, a entrevista semi 
aberta e a pesquisa bibliográfica. Com isso, chegou-se ao resultado de que a 
fotografia documental pode ser usada para exercer funções sociais, neste caso, 
documentar a interação da comunidade com os parques. 
 

Palavras-chave: Fotografia documental; Exposição fotográfica; Parques; 
Espaços públicos; Presidente Prudente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

ECO VISION: A PHOTOGRAPH EXHIBITION ABOUT THE SOCIAL 
IMPORTANT OF THREE PRUDENTINOS PARKS 

 
The objective of this job is document through photography the social importance 
of three parks of Presidente Prudente. This document serves to instigate the 
perception of the community in relation to the places and it serves as a file for the 
city too. The material produced will be show at the parks in form of exposure. For 
the accomplishment of this work were made during the months, field diaries, 
interviews with residents, interviews with experts in geography areas, such as 
urbanization and valley bottom, which is a characteristic of the city. The 
methodology is qualitative and the mode chosen is case study. The techniques 
of data collection are: documentary analysis, semi-open interview and 
bibliographic research. This way, we came to the result that documentary 
photography can be used to exert social function, in this case, to document the 
interaction of the community with the parks. 
 

Keywords: Photography; Documentary photography; Public spaces, Exposure; 
Parks; Presidente Prudente.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os parques são áreas de lazer da cidade. Estes espaços possuem 

importância ambiental e interferem na rotina das pessoas. Além disso, se tratam 

de uma questão ambiental por concentrar áreas verdes. Sendo assim, 

proporcionam aos frequentadores contato direto com a natureza. No que diz 

respeito a interferência na rotina da comunidade, é perceptível que são utilizados 

por uma parcela da sociedade como locais destinados a exercícios físicos e, 

sobretudo, como pontos de encontros. 

Nesses locais, é possível encontrar pessoas de diversos costumes 

e etnias, assim, os parques, além de um espaço público, tornam-se ambientes 

democráticos que cultuam as diferenças. Essas áreas destinadas ao lazer, cada 

vez mais, vêm sendo ocupadas por pessoas de diferentes classes sociais, 

gêneros e religião. Em razão disso, os parques hoje podem ser encontrados em 

diferentes áreas da cidade, em locais de fácil ou difícil acesso. 

O propósito da construção de uma área de lazer em um 

determinado local, em tese, faz-se em razão de que a comunidade precisa de 

uma área verde ou de lazer, cuja utilização deve ser feita por moradores ou 

visitantes que rondam a localidade. Outra justificativa sobre a edificação desses 

parques é que existem espaços que não estão sendo ocupados, sendo possível 

transformá-los em áreas públicas de lazer. 

Este trabalho então, aborda os motivos que levam as pessoas a 

utilizarem estes espaços, com a finalidade de reflexão. Para tanto, foram 

escolhidos três parques: do Povo, das Andorinhas e Ecológico. Cada um deles 

possui suas particularidades: o Parque do Povo é o maior da cidade e é onde há 

maior concentração de pessoas de todas as regiões da cidade; o Parque das 

Andorinhas possui uma lagoa e é um dos mais antigos da cidade; já o Parque 

Ecológico Nelson Bugalho é tido como modelo e é o mais recente, porém, é 

pouco utilizado pela população. 

Os parques estão localizados de forma distante em relação um ao 

outro e, apesar das suas peculiaridades, há algo em comum entre eles: todos 

foram arquitetados sobre fundo de vale, uma área voltada a receber as águas 

das chuvas que vêm de várias regiões, uma vez que estão concentrados em 

uma área baixa em comparação ao resto do relevo terrestre.  
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Outra característica comum entre os parques é que constituem 

uma zona de conforto e lazer, e, sendo assim, fazem com que a sociedade 

busque casas próximas a estes locais, além de que se encontram comumente 

perto de mercados, bares, restaurantes etc. Assim, a especulação imobiliária 

rege as regiões em torno de tais espaços públicos.  

As pessoas que não residem em torno dos parques, mas que os 

visitam, promovem a movimentação desses locais e contribuem para a utilização 

de seus espaços. São vários os motivos que podem levar uma pessoa a ir a um 

parque: uma mãe com crianças, por exemplo, pode ir para o divertimento dos 

filhos; uma dona de casa, para relaxar; um senhor, para fazer exercícios e assim 

por diante. Além dos aspectos referentes à natureza, são esses personagens 

que dão vida aos parques de Presidente Prudente. 

Tratar da utilização de tais espaços públicos é o objetivo principal 

deste trabalho: documentar a importância social dos três parques prudentinos. 

Para tanto, faz-se uso da fotografia como forma de expressão e documentação. 

A fotografia pode ser apresentada, neste contexto, como uma ferramenta em 

que se relata o uso e a existência de um parque. 

Para atender ao principal objetivo deste trabalho, as imagens 

fotográficas podem ajudar a produzir um diagnóstico sobre cada parque para 

mostrar os costumes dos frequentadores destes locais. Por ser uma ferramenta 

de preservação atemporal, as fotografias servem como documentos de fatos 

ocorridos no passado e também de ensinamento para as gerações.  

A fotografia documental pode causar sensações únicas em quem 

a vê, isto porque podem levar à reflexão e transmitir sentimentos e sensações. 

Pela sua visualidade, a fotografia pode ser interpretada por qualquer pessoa de 

qualquer idade, classe social, raça, cor, credo ou gênero. Neste trabalho, a 

fotografia é capaz de demonstrar a relação que há entre o homem e espaço 

público. Portanto, as imagens documentam como os espaços são utilizados e 

servem de conscientização ou referência para a sociedade.  

Para atingir os objetivos, este trabalho é organizado em quatro 

capítulos: o de fundamentação metodológica, o referente à fotografia 

documental, o acerca dos parques e o da curadoria, além desta introdução e das 

considerações finais.  
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Assim, o capítulo sobre a fundamentação metodológica aborda os 

aspectos científicos que conduzem a pesquisa. Para a sua elaboração, é preciso 

conhecer o objeto de estudo, no caso, os três parques da cidade. Para tanto, são 

feitos diários de campo referentes a cada parque, entrevista com moradores dos 

bairros onde estão localizados, entrevista com especialistas em aspectos 

urbanos e geográficos, pesquisa bibliográfica e visita ao museu de Presidente 

Prudente Prefeito Antonio Sandoval Netto.  

Já no capítulo sobre fotografia, é possível compreender como se 

torna fonte de pesquisas e documento. Além disso, é abordada a maneira como 

a fotografia contribui para representar grupos sociais, como moradores de rua e 

imigrantes. No âmbito contemporâneo, o capítulo em questão mostra como o 

gênero documental tem se transformado. 

Em relação à construção das cidades e a sua formação histórica, o 

quarto capítulo mostra as causas econômicas e sociais que levam a aldeia a se 

transformar em cidade. Aborda, ainda, como o fenômeno da urbanização se 

intensifica nos grandes centros e se faz presente nas atuais cidades. Com isso, 

o item Presidente Prudente conta sobre a formação histórica da cidade e também 

as características geomorfológicas, em particular a presença de fundos de vale, 

áreas que servem como alicerce para a construção de parques.  

No que diz respeito aos aspectos sociais, tal capítulo também 

mostra o início dos parques urbanos no Brasil e como são ambientes sociáveis 

e contribuem para algumas necessidades físicas e psicológicas do homem. 

Dessa forma, o último item do quarto capítulo diz respeito aos três parques 

escolhidos para demonstrar a relação harmônica entre o ambiente e o usuário. 

O capítulo sobre a curadoria fala sobre os procedimentos 

realizados na peça prática deste trabalho, referente à exposição fotográfica nos 

três parques estudados. Além disso, ele trata sobre as etapas do evento, as 

funções de cada integrante da equipe de forma hierarquizada e o cronograma 

de atividades. 

No memorial descritivo são abordados passos realizados pelos 

pesquisadores deste trabalho a partir da perspectiva pessoal, citando datas e 

acontecimentos do período de produção da peça prática, ou seja, da exposição 

fotográfica. E por fim, o capítulo considerações finais fala sobre observações 
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constatadas pelos autores da pesquisa, de forma a rever pontos do trabalho 

esclarecidos neste capítulo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

2.1 Problematização e Justificativa 

 

As áreas verdes dentro das cidades são fundamentais e de grande 

contribuição para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. O Art. 8º, § 1º, da 

Resolução CONAMA Nº 369/2006, afirma que são consideradas áreas verdes o 

espaço de domínio público cujo intuito seja desempenhar função ecológica, 

paisagística e recreativa. Elas podem propiciar a melhoria da qualidade estética, 

funcional e ambiental da cidade, por possuírem vegetação.  

Por sua vez, a fotografia registra a natureza desde o século XIX, 

de acordo com Cunha (2010), e renova a tradição da pintura na medida em que 

preserva muito dos seus padrões de operação. Segundo o autor (2010), há 

muitos exemplos da presença da fotografia na constituição das várias dimensões 

da natureza. Como, por exemplo, as realizadas por Sebastião Salgado em sua 

obra Gênesis, que mostram a natureza e a interação humana.  

Uma fotografia, segundo Kossoy (2001), como qualquer outro 

documento, não se constitui apenas de um conteúdo, no qual as informações 

são registradas. Para o autor, toda fotografia representa em seu conteúdo uma 

interrupção do tempo e também da vida. “Toda fotografia tem sua origem a partir 

do desejo de um indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um 

aspecto dado do real, em determinado lugar e época”. (KOSSOY, 2014, p. 40). 

A fotografia, portanto, incorporou-se, segundo Borges, Aranha e Sabino (2010, 

p. 152), em várias áreas das atividades humanas. Ela pôde proporcionar 

processos criativos na busca de novos patamares do conhecimento, em todas 

as suas formas e níveis.  

Rouillé (2009, p. 31) fala que a fotografia foi uma ferramenta de 

representação na sociedade industrial e permitiu, assim, sua modelação e 

aparecimento.   

 

[...] no decorrer de seu primeiro século, como destino maior conheceu 
apenas o de servir, de responder às novas necessidades das imagens 
da nova sociedade. De ser uma ferramenta. Pois, como qualquer outra, 
essa sociedade tinha necessidade de um sistema de representação 
adaptado ao seu nível de desenvolvimento [...] (ROUILLÉ, 2009, p. 31). 
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A partir do exposto, o estudo usou como objeto de pesquisa três 

parques de Presidente Prudente: Parque do Povo, Parque das Andorinhas e 

Parque Ecológico Nelson Bugalho, com o objetivo de documentar a importância 

social destas áreas para a comunidade, para proporcionar uma discussão em 

torno da temática social. Os alunos, portanto, aprimoraram técnicas fotográficas 

e buscaram compreender o papel da fotografia documental.  

Com isso, 60 fotografias foram tiradas para uma exposição nos três 

parques. A exposição foi realizada durante trinta dias, dez em cada parque, pois 

assim a pesquisa pôde se aproximar do objeto de estudo. As imagens foram 

reveladas no formato 20x25 em cor. Justifica-se o uso da fotografia pelo fato da 

mesma contribuir para esclarecer questões sociais, no sentido de refletir sobre 

a importância das áreas de lazer para a comunidade. A fotografia se tornou, 

então, uma ferramenta de conscientização. 

A relevância social deste trabalho se deu pelo fato de que a 

exposição fotográfica pôde aproximar o objeto de estudo à comunidade, uma vez 

que promoveu a reflexão sobre a utilidade desses espaços públicos. Além disso, 

os registros fotográficos ficaram como documentos históricos para o município e 

puderam contribuir para a conscientização ambiental, no sentido de preservação 

dos citados locais. Os três parques escolhidos são utilizados para atividades de 

lazer e podem contribuir para o bem-estar, tanto físico como mental dos usuários 

dos parques. 

No âmbito pessoal, a justificativa foi de entrar em contato com a 

realidade social dos três parques escolhidos e poder adquirir aprendizado sobre 

ela. E também, de poder apreciar, de forma indireta, os benefícios dessas áreas 

de lazer. Acredita-se que este estudo proporcionou enriquecimento aos 

integrantes das áreas fotográfica e jornalística, servindo como fonte de pesquisa 

aos segmentos. 

Já no âmbito acadêmico, a pesquisa acrescentou à galeria 

acadêmica da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” 

de Presidente Prudente um estudo sobre fotografia documental referente aos 

três parques e sua importância social. Os pesquisadores aprimoraram a prática 

fotográfica aplicada ao envolvimento humano com a natureza, presente nestas 

áreas. O estudo pôde proporcionar discussões sobre jornalismo, fotografia e 
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fotografia documental aos alunos da Faculdade de Comunicação, bem como 

para outros cursos relacionados, além de conter informações sobre os parques 

estudados, os quais puderam servir para pesquisas antropológicas, 

arquitetônicas e geográficas. 

A pesquisa apresentou o seguinte questionamento: De que forma 

a fotografia é capaz de mostrar a importância de três parques prudentinos para 

a sociedade? 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo Geral 

Documentar, por meio da fotografia, a importância social dos três parques 

prudentinos.  

2.2.2 Objetivos específicos 

● Discutir como os parques do Povo, das Andorinhas e Ecológico atuam como 

espaços sociais de Presidente Prudente; 

● Entender o papel de documentação exercido pela fotografia; 

● Compreender conceitos geográficos relacionados a fundo de vale e 

urbanização; 

● Produzir uma exposição fotográfica com 60 imagens dos parques 

pesquisados.  

 

2.3 Metodologia 

 

Em relação à abordagem, o presente trabalho fez uso da 

abordagem qualitativa. Minayo (2001, p. 22) pondera que a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares. Segundo a autora (2001), essa 

pesquisa se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. Ela trabalha, então, o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 
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Na pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2008), é importante 

utilizar a objetivação, pois durante a investigação científica é preciso reconhecer 

a complexidade do objeto de estudo, rever criticamente as teorias sobre o tema, 

estabelecer conceitos e teorias relevantes, usar técnicas de coleta de dados 

adequadas e, por fim, analisar todo o material de forma específica e 

contextualizada.  

Guerra (2014) afirma que na pesquisa qualitativa pressupõe-se que 

o pesquisador faça uma abordagem empírica de seu objeto para, em seguida, 

preparar seus instrumentos de coleta de dados que, se bem elaborados e bem 

aplicados, fornecerão uma riqueza ímpar ao pesquisador. De acordo com a 

autora (2014), para os adeptos da pesquisa qualitativa, o estudo da experiência 

humana deve ser feito entendendo que as pessoas interagem, interpretam e 

constroem sentidos. 

Além da abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa utilizada nesta 

investigação foi a exploratória. Os estudos exploratórios, de acordo com Samara 

e Barros (2007, p. 34), são feitos a partir de pesquisa bibliográfica, entrevistas e 

análise de exemplos.  A pesquisa exploratória compreende boa parte do estudo 

prático e dá mais familiaridade com o tema de estudo. Segundo Cervo, Bervian 

e Silva (2007, p. 63), a pesquisa exploratória tem como objetivo dar mais 

familiaridade com o objeto de pesquisa para ser possível uma nova percepção e 

obter ideias novas.  

Gil (apud OLIVEIRA, 2011, p. 20) esclarece que um dos objetivos 

principais da pesquisa exploratória é desenvolver e esclarecer conceitos e 

ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para serem realizados novos estudos.  

A proposta geral exploratória se encaixou no perfil desta pesquisa, 

pois a pesquisa bibliográfica foi base do estudo, no sentido de esclarecer 

conceitos sobre parques, fundos de vale, sobre leis que norteiam o tema e sobre 

fotografia documental; as entrevistas conduziram aspectos específicos, como o 

modo de utilização dos parques e um maior aprofundamento sobre os fundos de 

vale e parques de Presidente Prudente, objeto do presente estudo; e análise de 

exemplos, que permitiu maior aprofundamento sobre o assunto.  

O método é fundamental para comprovar a veracidade de uma 

pesquisa científica. Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 27) o definem como: “[...] 
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entende-se por método o conjunto de processos empregados na investigação e 

demonstração da verdade”. De acordo com os autores (2007), é ele que dita as 

diversas etapas a serem seguidas para uma configuração concreta de uma 

pesquisa, que deve ser determinado pelo objeto de investigação. 

Segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 204), os métodos de 

procedimento possuem etapas concretas da investigação científica, com a 

finalidade de restringir as explicações gerais dos fenômenos menos abstratos. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 26), alguns autores costumam 

classificá-las em gerais, também denominados de abordagem, e específicos, 

denominados de discretos ou de procedimento.  

Em relação ao método, foi usado o estudo de caso, pois os 

pesquisadores deste trabalho quiseram entender características próprias dos 

parques estudados, assim como descobrir suas potencialidades no sentido de 

proporcionar à população condições e espaço para a prática do convívio social. 

Para Yin (2010), o estudo de caso surge da vontade de 

compreender fenômenos sociais complexos. Para o autor (2010), o método 

permite aos pesquisadores encontrarem propriedades abrangentes e 

importantes sobre a vida real. “O estudo de caso é uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade.” (YIN, 2010, p. 

39) 

Este método, segundo Yin (2010), conta com técnicas parecidas da 

pesquisa histórica, mas além das técnicas usadas neste tipo de investigação, há 

duas características próprias do estudo de caso: a observação e a entrevista. 

“[...] a força exclusiva do estudo de caso é sua capacidade de lidar com uma 

ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações [...]” (YIN, 2010, p. 32) 

Yin (2001) afirma que, no estudo de caso, o pesquisador faz o uso 

de observações detalhadas e minuciosas do mundo natural. Para o autor (2001), 

os estudos de caso podem ilustrar tópicos dentro de uma avaliação, mesmo que 

seja de um modo descritivo ou de uma perspectiva jornalística.  

Para Duarte (2009), o estudo de caso é um método qualitativo. O 

autor (2009) diz que o método estudo de caso pode retratar a realidade de forma 

completa e profunda, realçando a variedade de aspectos de um contexto, de 
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forma a enfatizar uma complexidade natural e podendo mostrar a relação entre 

seus componentes.  

Fonseca (2002) defende que este método pode ser o estudo de 

uma entidade, instituição, uma pessoa ou mesmo uma unidade social. O autor 

(2002) acredita que, neste método, o pesquisador não precisa intervir sobre o 

objeto de estudo e sim revelá-lo. “O estudo de caso pode decorrer de acordo 

com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo 

do ponto de vista dos participantes.” (FONSECA, 2002, p. 33) 

Nesta pesquisa, o método se enquadrou para que os 

pesquisadores pudessem entender a dinâmica de cada parque, assim como a 

forma como as pessoas os utilizam para a finalidade social. Com base nisso, o 

processo para sair a campo tirar as fotografias para a exposição proporcionou 

conteúdos necessários para que as fotografias pudessem ser feitas com o 

significado esperado, que foi o de mostrar a importância social dos três parques 

prudentinos. 

As técnicas de coleta de dados foram: pesquisa de campo, 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista semiaberta. A pesquisa 

de campo gerou análises escritas sobre os parques, a partir de observações 

feitas pelos pesquisadores. Foram feitas observações nos períodos da manhã, 

tarde e noite, a partir do dia 20 de setembro de 2017 até o dia 22 de outubro de 

2017. Cada observação foi feita de forma individual pelos integrantes. Os 

registros dos diários de campo serviram como base para compreender a 

funcionalidade e os aspectos particulares de cada parque.  

Para Duarte (2009, p. 90), na pesquisa de campo, o investigador 

tem função de observar e explorar. A coleta de dados é feita diretamente no local 

em que ocorreram ou surgiram os fenômenos. Essa técnica é caracterizada pelo 

contato direto com o fenômeno de estudo.  

A pesquisa de campo se enquadrou nessa pesquisa, pois os alunos 

foram até os parques para realizarem as fotografias e as observações. “A 

pesquisa de campo favorece o acúmulo de informações sobre fenômenos, mas 

requer procedimentos metodológicos previamente estabelecidos e apresentados 

no anteprojeto da pesquisa”. (DUARTE, 2009, p. 90).  

  No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, Gil (2008) aponta que 

é ela desenvolvida a partir de levantamentos já realizados, como em livros e 
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artigos científicos. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de 

ser possível ao pesquisador a cobertura de uma série maior de fenômenos do 

que aquela que poderia procurar diretamente. A pesquisa bibliográfica, então, se 

torna muito importante quando o centro da pesquisa necessita de dados 

dispersos.  

  Segundo Fonseca (2002, p. 32), qualquer trabalho científico inicia-

-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que 

já se estudou sobre o assunto. Embora não seja o caso deste trabalho, existem, 

porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta. A pesquisa bibliográfica deu suporte para este 

estudo, pois o conhecimento adquirido ajudou a levantar hipóteses mais precisas 

sobre o tema de estudo, no caso, a importância social dos parques de Presidente 

Prudente.  

  A pesquisa bibliográfica iniciou-se a partir de artigos científicos para 

compreender as questões geomorfológicas dos fundos de vale e seus conceitos. 

Para isso, materiais sobre os três parques, sobre fotografia e fotografia 

documental foram utilizados. Além disso, as bibliotecas da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) de Presidente Prudente, e 

da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), serviram como fonte de pesquisa, 

especialmente no que diz respeito aos materiais específicos da geografia. 

  Segundo Figueiredo (2007), tanto a pesquisa documental como a 

pesquisa bibliográfica têm o documento como objeto de investigação. No 

entanto, o conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou 

impressos. O documento como fonte de pesquisa pode ser escrito ou não escrito, 

tais como fotografias, mapas, plantas arquitetônicas, jornais, sites de notícias. 

Esses documentos foram utilizados como fontes de informações, indicações e 

esclarecimentos que trouxeram seu conteúdo para esclarecer determinadas 

questões. As fotografias dos parques foram obtidas por meio dos sites de 

notícias, pesquisa documental a partir das visitas feitas ao Museu Municipal de 

Presidente Prudente, e por meio de um arquivo disponibilizado pelo arquiteto da 

Prefeitura, Maurício Fernandes, responsável pelo Parque Ecológico Nelson 
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Bugalho. As notícias pesquisadas foram organizadas em uma tabela 

(APÊNDICE A), para facilitar a procura pelas informações. 

  Na tabela documental, constam informações dos veículos: G1, 

Presidente Prudente; Oeste Notícias; O Imparcial; site da Prefeitura de 

Presidente Prudente e trabalhos científicos. As informações das coletas de 

dados estão posicionadas separadamente.  

 Duarte (2014, p. 66) afirma que a entrevista semiaberta possui um 

guia de perguntas que estão ligadas ao problema da pesquisa. O autor (2014) 

explica que esse tipo de procedimento geralmente tem entre quatro e sete 

questões abertas e que dentro de cada uma, o entrevistador pode explorar o 

máximo de conteúdo, obtido a partir de cada resposta, até esgotar o tema da 

questão. “[...] o entrevistador faz a pergunta, obtém uma resposta e não passa 

para a pergunta dois, mas a aprofunda, em busca de exemplos, detalhes, 

especificações, fazendo talvez mais de uma dezena de novas perguntas, antes 

de passar para a seguinte”. (DUARTE, 2014, p. 66).  

 Duarte (2014) dá uma dica ao realizar este tipo de entrevista, que 

é a de anotar os tópicos que vão sendo tratados no decorrer do procedimento 

para que as perguntas subsequentes sejam diferentes e para que alguma 

questão relevante seja lembrada e abordada. Duarte (2014) explicam, também, 

que como as perguntas podem variar no decorrer da entrevista, é normal que os 

pesquisadores comecem com um roteiro e terminarem com outro, por isso a lista 

de questões pode ser adaptada, caso houver necessidade. 

 As entrevistas foram feitas na Universidade Estadual Paulista “Júlio 

Mesquita Filho” e na Universidade do Oeste Paulista com professores, mestres 

e doutores em Geografia, a fim de compreender aspectos sobre fundos de vale, 

sua importância geomorfológica, conceitos, procedimentos de preservação e 

como eles são em Presidente Prudente, especialmente onde foram construídos 

os 3 parques, objetos de estudo desta pesquisa. 

 Para análise dos dados coletados, essa pesquisa utilizou a 

triangulação. Cresswell e Plano Clark (2013) a abordam como um método que 

une diferentes abordagens para obter resultados sobre um único tópico. Yin 

(2001) a compreende como técnica que utiliza múltiplas fontes e permite o 

desenvolvimento de linhas convergentes de investigação. Segundo o autor 

(2001), um ponto forte e importante da coleta de dados é a oportunidade de 
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utilizar fontes diferentes para a obtenção de evidências. Com a triangulação, é 

possível se dedicar ao problema em potencial, uma vez que as várias fontes 

evidenciam avaliações sobre o mesmo fenômeno. 

  Patton (apud YIN, 2001, p.121) apresenta quatro tipos de 

triangulação: “De fontes de dados (triangulação de dados); entre avaliadores 

diferentes (triangulação de pesquisadores); de perspectivas sobre o mesmo 

conjunto de dados (triangulação da teoria); de métodos (triangulação 

metodológica)”. 

Nesta pesquisa qualitativa, a triangulação foi usada para combinar 

dados. A pesquisa documental interagiu com as entrevistas para ter o 

conhecimento sobre as mudanças ocorridas no ambiente e porque são ou não 

adequados para uso coletivo. É possível também, a partir desta interação, saber 

como os parques são utilizados. A pesquisa de campo, as observações, e a 

pesquisa bibliográfica resultaram em uma maior familiaridade e proximidade com 

a utilidade social dos três parques estudados. A bibliografia deu respaldo sobre 

o objeto de estudo e a pesquisa de campo aproximou-se deste objeto, assim 

como a observação. Isso proporcionou mais clareza para representar o contexto 

social vivido nos parques por meio da fotografia.   
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3 FOTOGRAFIA: PAPEL DE DOCUMENTAÇÃO PARA A SOCIEDADE 

 

  A busca pela representação imagética começou há muito tempo, 

desde as épocas em que os homens faziam das cavernas suas habitações, pois 

sempre houve a necessidade de se arquivar uma cena. De acordo com Buitoni 

(2011, p. 16), “a ideia de reprodução das imagens frequenta a cultura da 

humanidade há séculos. Das figuras desenhadas nas cavernas aos pixels da 

fotografia digital, sempre se desejou reproduzir as formas do mundo”. As 

primeiras manifestações fotográficas, segundo Costa (1999), remetem à Grécia 

antiga, em um tempo que já havia certa familiaridade como a câmara escura, 

precursora da atual câmara fotográfica.   

Desde o século XIX, de acordo com Cunha (2010) a fotografia 

participa de diversas representações da natureza e, de alguma forma, reitera a 

tradição instituída pela pintura. O autor afirma que há muitos exemplos de 

aparição da fotografia na constituição das várias dimensões da natureza, do 

mesmo modo que há a presença da natureza na definição do que é fotografia. 

Para Cunha (2010), a fotografia herda da pintura a postura contemplativa, sendo 

assim, ela busca por momentos e paisagens presentes na natureza. 

Rouillé (2009) compara a fotografia e a pintura como formas de 

documento. A primeira faz referência à adição que o pintor faz na tela, ou seja, 

ele constrói a obra. E a segunda, o fotógrafo subtrai a realidade, ou seja, 

fotografa aquele pedaço e quebra a continuidade do que é visível. 

Kossoy (2014) explana que, com o surgimento da fotografia, o 

mundo ficou menor, o homem passou a ter conhecimento mais preciso e amplo 

de outras realidades que lhe eram passadas por meio da fala e da escrita. Para 

o autor, as imagens são documentos para a história e também para a história da 

fotografia.  

Antes da invenção da fotografia, Buitoni (2011, p.33) afirma que 

não existia nada que fizesse o congelamento de um instante, exceto o poder da 

memória. “A fotografia surge, então, como grande auxiliar da memória” 

(BUITONI, 2011, p. 33). Com o tempo, a prática da fotografia aumentou e seu 

uso se tornou comum, principalmente durante o século XIX. Buitoni (2011, p. 3) 

afirma que “alguns autores apontam como momentos cruciais da comunicação 

humana a descoberta da fotografia no século XIX e o uso da internet no final do 
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século XX”. Desde seus primeiros feitos até hoje, a fotografia não parou de ser 

aprimorada, defende a autora. 

Com o tempo, o uso da fotografia se tornou comum, mas foi durante 

a Revolução Industrial, afirma Kossoy (2014), que a fotografia teve um papel 

fundamental em pesquisas. Ela foi utilizada como instrumento de conhecimento 

e informação. Porém, o poder da fotografia pode ir muito além das pesquisas, 

Fontcuberta (2010, p. 24) afirma que “toda fotografia constitui uma promessa de 

eternidade, ao custo de nos revelar como futuros cadáveres: a imagem 

permanece quando o corpo desvanece”.  

Pensando desta forma, Kossoy (2014, p. 49) faz a seguinte 

afirmação: 

 

Toda fotografia é um resíduo do passado. Um artefato que contém em 
si um fragmento determinado da realidade registrado fotograficamente. 
Se, por um lado, este artefato oferece indícios quanto aos elementos 
constitutivos (assunto, fotógrafo, tecnologia) que lhe deram origem, por 
outro o registro visual nele contido reúne um inventário de informações 
acerca daquele preciso fragmento de espaço/ tempo retratado. 

 

  Desde que começou a ser utilizada a fins de estudos, a fotografia 

passou por várias mudanças. Segundo Fontcuberta (2010, p. 62), “a antiga 

onipresença da fotografia analógica se viu relegada por uma imagem fotográfica 

mediada pela tecnologia digital que ocupa agora todo seu antigo território”. Além 

disso, de acordo com Sontag (2004, p. 21), “a fotografia tornou-se um dos 

principais expedientes para experimentar alguma coisa, para dar uma aparência 

de participação”. 

  Uma fotografia para Kossoy (2014) é um testemunho segundo as 

bagagens do fotógrafo. Para o autor, fotografar é criar novos fatos e ideias. Já 

no que diz respeito à informação do fato contido na fotografia, o autor afirma: 

 

A informação visual do fato representado na imagem fotográfica nunca 
é posta em dúvida. Sua fidedignidade é em geral aceita a priori, e isto 
decorre do privilegiado grau de credibilidade de que a fotografia 
sempre foi merecedora desde seu advento [...]. Esta objetividade 
positivista creditada à fotografia tornou-se uma instituição alicerçada 
na aparência, no iconográfico, enquanto expressão da verdade. 
(KOSSOY, 2014, p. 116). 
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  Além da credibilidade que a fotografia tem, Sontag (2004) aponta 

que ela é capaz de reforçar uma realidade social, por isso usá-la para informar 

a sociedade é um ato necessário e fiel. Já Buitoni (2011, p. 13) pensa imagem 

como forma de trabalhar com aspectos da percepção, do real e do imaginário. 

Para a autora, essa percepção é entendida como uma atuação física, corporal e 

como uma elaboração que envolve elementos subjetivos e sociais, relacionados 

à memória de cada um.  

Para Albuquerque (2008), a fotografia pode ser lembrança do 

passado, uma ferramenta para construir a memória e objeto de pesquisa. A 

autora atesta que ela tem várias facetas e pode servir a outras finalidades. Sendo 

assim, a fotografia é indicada como um espelho. 

Albuquerque (2008, p. 31) afirma que a fotografia trata de uma 

representação do real, adquire credibilidade quanto a suas imagens, registros e 

experiências fotográficas, como cidades, povos, tudo foi e é registrado pela 

fotografia. No que diz respeito à representação do real, Sontag (2004, p.16) faz 

a seguinte afirmação: “fotos fornecem um testemunho. Algo de que ouvimos 

falar, mas de que duvidamos, parece comprovado quando nos mostram uma 

foto”. 

Visto que as fotografias fornecem um testemunho, Boccato e Fujita 

(2006, p. 85) apontam que ela é um documento que registra um instante do 

passado e do presente para construir a história da cultura, da educação e da 

sociedade. Sontag (2004, p.16) afirma que uma fotografia é a prova incontestável 

de que algo aconteceu. Ela pode distorcer; mas sempre existe o pressuposto de 

que algo existe, ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem. A autora 

defende que elas chocam na proporção que mostram algo novo, e que a 

fotografia é vista habitualmente como um instrumento para conhecer as coisas. 

Para Borges, Aranha e Sabino (2010, p. 152), a fotografia não é só 

do meio de informações e documentações visuais, ela também oportuniza a 

aplicação dessas imagens como uma mudança de comportamentos e atitudes 

em relação aos problemas ambientais e ecológicos, e não somente aos sociais. 

Os autores, ainda, afirmam que: “as fotografias da natureza sensibilizam e 

provocam curiosidade pelo que compõe a imagem”. (BORGES; ARANHA; 

SABINO, 2010, p. 150) 
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De acordo com Cunha (2010), a ideia de que a fotografia tenta 

mostrar a natureza, retratar, dar sentido, não é um conjunto neutro, formado por 

plantas, pedras, rios e animais, mas é posto diante dos olhos e das lentes dos 

fotógrafos – uma dimensão categórica desde sempre contaminada pelo 

imaginário. Borges, Aranha e Sabino (2010, p.152) afirmam, sem dúvida, que a 

fotografia integrou-se definitivamente em várias áreas das atividades humanas, 

proporcionando processos criativos na busca de novos patamares do 

conhecimento, em todas suas formas e níveis.  

Cunha (2010) explana que aquilo que a fotografia é capaz de captar 

está intrinsecamente ligado à sua própria natureza, seus princípios, sua essência 

- ou seja, ao conjunto de elementos que a fazem ser o que ela é em seu aspecto 

material, em sua materialidade corpórea, mas também na sua dimensão 

metafísica - no que ela revela, às vezes não por mostrar, mas por escamotear. 

 

3.1 Fotografia documental 

Quanto ao valor documental, Lombardi (2007, p.22) explana que a 

imagem fotográfica pode ser caracterizada como vestígio do real, pois carrega 

em si um indício material do que foi fotografado. Ela nunca será uma cópia fiel 

da natureza, a despeito do que se acreditou por ocasião da sua invenção, no 

início do século XIX.  

De acordo com Dobal (2012, p.2), a terminologia fotografia 

documental se relaciona com o uso dela. Pode ser junto de uma notícia, quando 

é o caso do fotojornalismo, ou com temas maiores, sem relação com a 

informação jornalística. Ambas têm preocupação com a verdade e de mostrar ao 

público um assunto de relevância social. 

Desde o aparecimento da fotografia, afirma Albuquerque (2008, p. 

364), foi dado um valor documental, baseado no princípio de prova e realidade 

que a caracterizam.  Rapidamente, a palavra “documentário” foi absorvida pela 

fotografia, pois, como o cinema, ela também procura um tipo semelhante de 

comunicação, que fala sobre a vida de pessoas pouco conhecidas e de lugares 

remotos. (LOMBARDI, 2007, p. 33) 

Ainda sobre o início da fotografia, Maia (2013, p. 15) aponta o 

seguinte: 
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A primeira imagem “pré-fotográfica” fixa, realizada em 1826 por Joseph 
Nicéphore Niépce, por exemplo, já expõe um recorte da paisagem 
urbana: é um retrato da vista de prédios e telhados a partir de uma 
janela. Ao pensar o aspecto do documentário, a presença destes dois 
elementos é fundamental: o que se percebe é que a fotografia 
documentária se constitui como um retrato do homem, ou o retrato do 
seu espaço, ou mesmo do homem em seu espaço. Em suma, ao 
responder à indagação quem vive, como vivem e/ou onde vivem, não 
há como fugir da imagem dos corpos e das paisagens. (MAIA 2013, p. 
15) 
 

Roiullé (2009, p. 97) afirma que uma das grandes funções da 

fotografia-documento foi apresentar um novo inventário do real, na forma de 

álbuns e depois de arquivos. O autor (2009) diz que os processos de 

arquivamento em 1861, eram até mesmo compulsivos. Os fotógrafos 

começaram a representar os tipos da raça humana, ou seja, a anatomia; as 

classes de animais, famílias; espécies de plantas com todas as suas partes. 

A fotografia documental teve seu auge após o término da Segunda 

Guerra Mundial. “[...] Foi a época que as grandes revistas ilustradas detinham a 

quase exclusividade da difusão da informação visual, e os repórteres fotográficos 

tinham a missão de coletá-las pelo mundo todo”. (HORN, 2010, p. 1-2).  

Dobal (2012, p.14) afirma também que um dos temas que mais 

impulsionaram a fotografia documental foi o registro das guerras, a começar pela 

guerra da Crimeia registrada por Roger Fenton, a Guerra da Secessão registrada 

por Mathew Brady, a Segunda Guerra fotografada por Robert Capa e inúmeros 

outros fotógrafos. Dobal (2012) completa que esse assunto sempre provocou 

curiosidade não só pelas suas consequências, mas também pela situação de 

risco que a cobertura envolve.  

Rouillé (2009, p. 109) aponta que, até na Segunda Guerra Mundial, 

a fotografia torna-se um utensílio da qual da ciência moderna precisa. O autor 

ressalta que a fotografia é mais rápida, mais econômica e mais fiel do que um 

desenho. Dessa maneira, ela contribui com a modernização do conhecimento, 

no sentido científico, por exemplo, na astronomia e micrografia.  

Segundo Rouillé (2009, p. 122), a fotografia-documento como 

ferramenta de pesquisa científica voltada para a ação terapêutica, é concretizada 

somente no final do século XIX. O meio científico ainda estava em evolução e a 

fotografia também, esta última ainda com imperfeições técnicas. Nesse cenário 
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científico, a fotografia começa na astronomia, e depois, na década de 1960, na 

medicina por meio de Duchenne de Bolonha, com trabalhos voltados à fisionomia 

humana, e de Charles Ozanam, voltado a batimentos cardíacos. 

Entende-se a fotografia documental, segundo Castanheira (2012), 

como aquela desenvolvida a partir de um projeto de longa duração previamente 

elaborado por um autor que possui conhecimento e envolvimento com o tema 

abordado. Segundo o autor, as fotografias são devidamente organizadas e 

apresentadas por meio de uma narrativa que descreve, em um determinado 

tempo e espaço, as ações e seus personagens. 

 

A chamada ‘fotografia documental’ abrange o registro fotográfico 
sistemático de temas de qualquer natureza captados do real; no 
entanto, existe, em geral, um interesse específico, uma intenção no 
registro de algum assunto determinado. É em função disso que surgiu 
o hábito de separar ou dividir a fotodocumentação por classes ou 
categorias de documentação: jornalística, antropológica, etnográfica, 
social, arquitetônica, urbana, geográfica, tecnológica, etc. (KOSSOY, 
2002, p. 45) 

 

Segundo Albuquerque (2008, p. 364), diversas áreas do 

conhecimento usam a fotografia como documento por ele ser indispensável para 

pesquisas. Alguns exemplos disto são: a antropologia a utiliza para observar 

culturas e povos junto com diários de campo; a medicina, a partir da fotografia 

científica, para identificar doenças; a arquitetura, para analisar as mudanças em 

uma cidade, construções e urbanização; a sociologia, para ver objetos de valor 

histórico. Segundo a autora, a fotografia com textos escritos, auxilia no 

entendimento do passado e do presente. 

 “Pela primeira vez, a fotografia não é mais considerada como um 

desenho mais do que perfeito, mas como um dispositivo de registro apto a 

integrar-se em um protocolo experimental”. (ROUILLÉ, 2009, p. 122). Rouillé, diz 

que em 1878 a fotografia para fins científicos, é consagrada. Ela contribui, então, 

para produzir, arquivar e difundir o conhecimento, durante um século. 

Para Maia (2013, p.23), o desenvolvimento desta categoria 

documental representa assim um movimento do século XX em estreita relação 

com o universo artístico e também com os meios de comunicação – o jornalismo, 

a notícia – ou seja, sua preocupação com a produção de sentido. Fotografia 
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documental é definida por Brizuela (2014, p.37) como: “Traço preciso, traço 

exato, traço indexical: a fotografia como testemunho”.  

Kossoy (2002, p.22) afirma que a imagem fotográfica é fixa, 

congelada na sua condição documental. Para o autor (2002), não é raro se 

defrontar com imagens que a história oficial, a imprensa, ou grupos interessados 

se atribuem a um determinado significado com o propósito de criar realidades e 

verdades. De acordo com Dobal (2012, p. 2), a terminologia de fotografia 

documental se relaciona com o seu uso. Pode ser junto de uma notícia, quando 

é o caso do fotojornalismo, ou com temas maiores, sem relação com a 

informação jornalística. Ambas têm preocupação com a verdade e de mostrar ao 

público um assunto de relevância social. 

O documento fotográfico, segundo Albuquerque (2008, p.378), é a 

imagem de um objeto concreto que está muito próximo de quem a está 

analisando e, por este motivo, é passível de manipulação por parte de quem fez 

a fotografia e de quem a vê. Para o autor, procurar um significado próprio de um 

documento fotográfico implica a todo o momento se deparar com a 

referencialidade e com a subjetividade. 

Castanheira (2013) afirma que, com o objetivo de narrar histórias 

por meio de uma sequência de imagens, a fotografia documental foi usada na 

transição dos séculos XIX para o XX como instrumento de luta social e 

representação do cotidiano de pessoas anônimas e grupos sociais 

marcadamente desfavorecidos. 

O início do gênero documental, de acordo com Castanheira (2013), 

é marcado historicamente na fotografia pela representação de grupos 

economicamente desfavorecidos ou chamados de vítimas da sociedade como: 

operários, moradores de rua, imigrantes nas grandes metrópoles e famílias 

campesinas. Segundo o autor, por volta do final dos anos 1920, buscava-se 

mudar o mundo por meio de imagens com forte caráter reformista.  

Roiullé (2009, p.126) afirma que informar foi, sem dúvida, a função 

mais importante atribuída à fotografia-documento. O autor aponta que entre os 

anos de 1920 e a Guerra do Vietnã, foi um período em que a fotografia criou um 

forte vínculo com a mídia impressa, período esse que contava com figura do 

fotorrepórter, e que teve fim com o avanço da televisão. Já na construção do 

termo documentário, Maia (2013, p.15) aponta que o aspecto do “humanismo” 
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foi uma chave importante para construir a corrente documentária dos anos 1930 

e consolidar um formato clássico de documentarismo fotográfico.  

A partir da década de 30, segundo Horn (2010, p. 4), a fotografia 

documental se mostra humanista, tendo em vista a perspectiva de um mundo 

melhor. De acordo com Hacking (2012 p. 289), também na mesma década um 

vocabulário desenvolvido de fotografia de rua apareceu na Europa e depois nos 

Estados Unidos. “Influenciado por artistas e escritores de vanguarda que viam a 

metrópole moderna como uma fonte de temas e de um painel em que a 

aleatoriedade da vida diária expunha seu sentido.” (HACKING, 2012, p.289) 

Hacking (2012, p. 288) afirma que a fotografia de rua é uma forma 

de fotografia documental, embora seja o oposto do fotojornalismo ou da 

reportagem, ela raramente conta uma história. Para a autora, a fotografia de rua 

chama atenção ao apontar para o extraordinário. Hacking (2012) aponta que nos 

Estados Unidos, essa fotografia foi influenciada pelos projetos de documentários 

sociais que promoviam o estudo de pessoas comuns; eram respaldados por 

instituições que foram criadas durante a grande depressão. 

Para Castanheira (2014), dentro do modelo clássico dos anos 

1930, os pioneiros do gênero da fotografia documental acreditavam na fotografia 

engajada e testemunhal enquanto registro objetivo e representação da realidade, 

e a usavam como instrumento de denúncia e reforma social em seus projetos 

para “reproduzir”, com frequência, cenas das condições sociais do homem no 

mundo que, pensavam, deveriam mudar. 

Ao falar sobre cenas de condições sociais, é necessário citar a 

fotografia de denúncia e consequentemente o sociólogo Lewis Wickes Hine que 

segundo Sougez (2001), a fim de denunciar a exploração de crianças, aprendeu 

a manusear câmeras fotográficas e substituiu as escritas por elas. Lewis Hine 

fez imagens surpreendentes de crianças trabalhando nas fiações de algodão. O 

trabalho rendeu-lhe uma contratação pelo National Child Labor Committee e 

através dele foi criada uma lei de proteção à criança. 

Porém, nos anos 1950, afirma Lombardi (2007, p.14), os novos 

fotógrafos documentaristas já não tinham mais o mesmo interesse pela tarefa de 

reformar a sociedade. Segundo Maia (2013), de humanista, a fotografia 

documental passou a ser humanitária, dando espaço para temas de sofrimento. 
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Sobre a passagem da fotografia humanista para a humanitária, Roiullé (2009), 

aponta o seguinte: 

 

A partir de 1930, a grande tradição da reportagem mostrou-se 
resolutamente humanista. Mas a ‘fotografia-humanista’, apreciada por 
Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, ou então Sebastião Salgado, 
retraiu-se fortemente, dando lugar à chamada ‘fotografia humanitária’, 
surgida com o inusitado aumento dos excluídos, dos deserdados, de 
homens reduzidos ao estado de ‘coisas’. Ela é o reflexo deste vasto 
movimento de reconversão e de reciclagem, que embaralha, em um 
destino semelhante, o emprego, a vida, a identidade e a sensibilidade 
de objetos e homens. (ROUILLÉ, 2009, p. 146) 

 

Roiullé (2009, p.146) afirma que do humanismo ao humanitário, 

ocorreu uma inversão do conteúdo das imagens. Os temas humanistas de 

trabalho, amor, amizade, solidariedade, de infância, deram lugar ao registro 

humanitário, que mostravam a catástrofe, o sofrimento, a penúria, a doença. De 

acordo com o autor, o povo dominava o universo humanista, pois era explorado 

e nas imagens era sempre representado trabalhando, lutando, vivendo. Esse 

conjunto da imagem humanitária, segundo o autor, carrega apenas os excluídos 

da sociedade de consumo, “as vítimas debilitadas devido a suas disfunções, 

indivíduos entregues a seus sofrimentos, marginalizados socialmente, sem 

entorno nem meio.” (ROUILLÉ, 2009, p. 146) 

Roiullé (2009, p.147) classifica essa divisão como humana e 

desumana. Segundo o autor, está atrelada às técnicas usadas para compor as 

fotografias. Os planos de tomada, enquadramentos e os jogos de luz são 

estratégicos para mostrar a solidão do indivíduo em meio ao contexto em que 

vive. O autor aponta que os temas da fotografia humanista eram voltados para a 

perspectiva de um mundo melhor. “A fotografia humanitária, ao contrário, sugere 

que atualmente se tornou impossível acreditar nesse mundo, em um outro  

mundo, ou em um mundo transformado.“ (ROUILLÉ, 2009, p. 147) 

Lombardi (2007) afirma que os fotógrafos documentaristas 

estavam desencantados com os ideais de reforma que sustentavam o 

documentário, então as novas gerações começaram a buscar novos enfoques, 

retratando o mundo por outro ponto de vista, sobretudo menos otimista. 

(LOMBARDI, 2007, p.14) 

Já nos anos 1960, afirma Lombradi (2007, p.17): “[...] temas como 

insanidade, obscenidade, violência e deformidades começaram a ser explorados 
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intensamente por diversos fotógrafos”. Os ícones preferidos, segundo o autor, 

eram protótipos de outsiders como o anão, o excêntrico, a prostituta, o viciado, 

o insano. Ou seja, o impróprio, o marginal, o perigoso, o proibido, o exótico e o 

bizarro, tudo o que se mostrava socialmente inadequado e sem encaixe possível 

na sociedade. 

Albuquerque (2008, p. 377) aponta que quaisquer documentos são 

um pedaço da realidade, não só a fotografia. Há de se analisar com quais 

intenções eles foram produzidos, assim como o momento e o contexto da época. 

Para Lombardi (2007, p. 10), a proposta da fotografia documental é narrar um 

fato a partir de imagens sequenciadas. O registro documental com estética, 

segundo a autora, é a mediação entre o homem e o ambiente ao redor. “[...] É, 

portanto, problematizadora da realidade social, e ao mesmo tempo, 

reivindicadora de um modo próprio de expressão. ” (LOMBARDI, 2007, p.10) 

Rouillé (2009, p. 99) afirma que a fotografia-documento contribui 

para a expansão da área do visível e para o aumento do espaço de trocas, e o 

aumento dos mercados. Segundo o autor, a França consolida a fotografia como 

ferramenta documental na época do Segundo Império, a qual fazia expedições 

em Crimeia (1856), Síria, China e Indochina (1860) e México (1867). Aqui, sob 

esse contexto, muitos projetos fotográficos surgem para registrar todas as 

regiões do mundo a fim de que servissem de interesse às ciências físicas e 

naturais. 

Para Kossoy (2002, p.22), a fotografia tem uma realidade própria 

que não corresponde necessariamente à realidade que envolveu o assunto, 

objeto do registro, no contexto da vida passada. Trata-se da realidade do 

documento, da representação: uma segunda realidade, construída, codificada, 

sedutora, em sua montagem, de forma ingênua, inocente, mas que é o elo 

material do tempo e espaço representado.  

Conforme Rodrigues (2011, p. 21), uma imagem pode ser 

interpretada de forma diferente para cada pessoa, de acordo com a cultura e 

experiência de vida. Toda fotografia é trabalhada no intuito de passar um 

conteúdo específico e uma expressão, porém, apesar disso, a imagem 

fotográfica pode ter vários significados, permite diferentes discursos.   

“E é através do espaço e do tempo que o documento fotográfico irá 

ser interpretado com concepções críticas ou mais simples, mas de acordo com 
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seu contexto e sua função no lugar onde estiver disposta”. (ALBUQUERQUE, 

2008, p. 378) 

  Para Castanheira (2014, p. 55 - 56), a estética na fotografia 

documental é também valorizada, assim como sua carga informativa. Segundo 

o autor, a fotografia documental era usada inicialmente para denunciar em favor 

dos direitos civis e do discurso político, porém esta estrutura vem mudando sua 

linguagem com o tempo, principalmente depois da década de 1950, quando as 

formas de documentação não tinham a finalidade de transformar a sociedade. 

Isso se deve ao fato de que os fotógrafos nessa época buscavam um caráter 

autoral nas imagens. 

Lombardi (2007, p.31) afirma que a fotografia documental é um 

gênero fotográfico que engloba uma grande diversidade de propostas éticas e 

estéticas, formando uma verdadeira espiral de contradições e aderências sobre 

a sua prática, valores e propósitos.  

 

Assim, a fotografia documental requer o uso de práticas e 
métodos específicos que conseqüentemente resultam em um 
produto diferenciado, fruto de um processo de trabalho que exige 
a apuração prévia do tema, a elaboração de um plano de 
abordagem, a realização de pesquisas e a familiarização com os 
sujeitos a serem abordados. (LOMBARDI, 2007, p. 44) 
 

Para Lacerda (2012, p. 285), qualquer imagem pode ser 

considerada um documento, uma vez que o conceito amplo de documento diz 

respeito a qualquer informação registrada num suporte. Imagens como 

documentos de arquivo são aquelas que veiculam conteúdos, os mais diversos. 

“São antes e sobretudo produto das ações e transações de ordem burocrática 

e/ou sociocultural responsáveis pela sua produção”. (LACERDA, 2012, p. 285) 

Além de difusora de informações, a fotografia documental é 

também, segundo Lacerda (2007, p. 12), provedora de prazer estético e 

formadora de opinião. A autora afirma que graças aos fotógrafos 

documentaristas pioneiros, o gênero se afirmou como diferenciado, capaz de 

estimular o pensamento crítico. 

“Crer que a fotografia pode ser uma testemunha, uma evidência 

inegável de uma realidade, supõe, é claro, uma concepção do mundo onde há 
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‘uma realidade’, visível e objetiva em maior ou menor grau. ” (BRIZUELA, 2014, 

p. 41) 

Na contemporaneidade, segundo Castanheira (2013), os 

fotodocumentaristas têm assumido abertamente a subjetividade do olhar, a 

invenção e a criação de realidades, o que permite aos espectadores de suas 

fotografias diferentes interpretações sobre os temas por eles abordados.  

Segundo Dobal (2012, p. 20), a fotografia documental está em 

transformação porque as noções de realismo foram afetadas, porque o tempo 

não é mais o de uma fração de segundo, o fotógrafo não ocupa posição 

privilegiada, o real pode estar na encenação, no detalhe, na manipulação da 

imagem ou até mesmo no texto em volta. “[...] a atual fotografia documental 

demonstra que a realidade não é sólida, mas a sua instabilidade é pujante”. 

(DOBAL, 2012, p. 20) 

Rouillé (2009, p. 136) acredita que a postura de reduzir a fotografia 

a documento e o documento à representação, e ocultar imagens singulares sob 

o dispositivo abstrato, significa negligenciar todas as possibilidades de 

mediações que existem entre coisas e imagens. Essas imagens, por sua vez, 

seriam vazias, sem autor, sem matéria, sem estética. Seriam somente vetores 

de informação. 

No âmbito do contemporâneo, percebe-se, segundo Maia (2013, p. 

10), que as produções documentais têm apresentado novas propostas estéticas, 

diferenciando-as de produções que, dentro da história da fotografia, 

apresentaram-se como grandes vertentes clássicas do documental. De acordo 

com Maia (2013), os fotógrafos atualmente exploram com mais ênfase e 

liberdade os aspectos estéticos da imagem em detrimento ao compromisso da 

representação fiel do objeto ou assunto documentado, característico de uma 

linha documental moderna.  

A fotografia-documento, segundo Roiullé (2009, p. 139), 

beneficiou-se de dois grandes trunfos: a proximidade com o mundo e as relações 

com a modernidade.  O autor afirma que as crenças da modernidade revelaram 

seus limites e o mundo ficou mais complexo, o que contribuiu para a fotografia-

documento estabelecer um elo pertinente. Roiullé (2009) aponta que o regime 

de verdade mudou. “A verdade do documento não é a verdade da expressão. 
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Outras imagens, outras tecnologias parecem dispor de trunfos mais bem 

adaptados aos tempos atuais.” (ROUILLÉ, 2009, p. 139) 

Hoje, os fotógrafos documentais, segundo Sousa (2004), estão 

mais interessados em conhecer e compreender do que em mudar o mundo. O 

autor aponta que alguns documentaristas atuais, quando atribuem um sentido, 

fogem da ilusão que há uma verdade universal. É na contemporaneidade que 

Sousa (2004) aponta o documentarismo fotográfico como exemplificação do 

respeito pela polifonia e pela diversidade cultural. 

Visto os apontamentos feitos pelos autores, a fotografia neste 

trabalho tem a função de documentar o contato humano com os parques. As 

imagens devem revelar como e a frequência da utilização desses espaços 

públicos, além de mostrar o perfil dos frequentadores: se são vizinhos e como 

interagem com o ambiente pesquisado. 

Por terem características que expressam veracidade sobre a 

existência de algo, as fotografias feitas a partir do ponto de vista dos 

pesquisadores, devem ser expostas nos locais escolhidos promovendo interação 

com o objeto de estudo. As imagens impressas devem mostrar à comunidade, 

como esses espaços são utilizados. 
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4 PARQUES:A RELAÇÃO DO LAZER COM A NATUREZA 

 

O auge da era industrial e a expansão urbana na Inglaterra 

consolidaram uma nova postura para as áreas verdes, possibilitando a formação 

de parques urbanos, cuja função primordial, naquele momento, era responder 

às demandas para as atividades de recreação e lazer da nova população das 

cidades. Esse fato atinge seu apogeu entre 1850 e 1860, repercutindo por toda 

a Europa. (ARAÚJO, 2007) 

Segundo Araújo (2007), os modelos de parques ingleses eram uma 

ideia romântica “de volta à natureza”, aliada à influência da arte e cultura 

orientais, influenciou todos os parques do período, inclusive no Brasil, como o 

parque do Ibirapuera, em São Paulo da Pampulha, em Belo Horizonte, entre 

outros.  

No Brasil, a história dos parques urbanos, segundo Bovo e 

Conrado (2012, p. 54), inicia-se no Rio de Janeiro com a fundação do Jardim 

Botânico em 1808. Criado pela família real portuguesa, o Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro foi transformado, ao longo do século XIX, em um parque público e 

manteve as características dos jardins ingleses. Segundo Conti (2002, p. 23), a 

questão materialista e produtiva da sociedade mudou os hábitos do ser humano 

com o seu ambiente natural, e adquiriu uma postura pouco focada na 

preservação da natureza.  

Magnoli (2006) acredita que os parques, ao longo das décadas, 

foram modelados e projetados de acordo com as aspirações e necessidades da 

sociedade. Segundo o autor, o período de 1900 a 1930 é marcado pelas grandes 

mudanças na concepção dos parques. Esse período é conhecido como o reform 

park ou playground period. São dois principais fatores e mudanças: playgrounds 

e espaços locais para a população.  

O modelo de parques de 1900 a 1930, afirma Magnoli (2006), são 

espaços menores por serem mais próximos às áreas residenciais e industriais; 

são ocupados com caixas de areias para brinquedos, exercícios físicos e cursos 

de higiene e saúde. Segundo Costa (2011), os parques urbanos são sinônimos 

de qualidade de vida e até mesmo de status. Para o autor (2011), eles podem 

representar a interação entre a urbanização e os recursos naturais dentro das 

cidades. 
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Os parques, de acordo com Alvarez (2004), cumprem: função de 

lazer, pois satisfazem as necessidades físicas, psicológicas ou sociais; função 

ecológica, pois melhoram a qualidade ambiental com relação ao clima, à 

preservação e proteção dos recursos hídricos, geomorfológicos, pedológicos, 

florísticos e faunísticos; e, ainda, a função estética, que é aquela que modela a 

estrutura urbana, ocultando espaços indesejáveis, enfeitando cenários, culturas 

e diversificando ambientes. 

Bovo e Conrado (2012, p. 55) apontam que há inúmeros benefícios 

proporcionados à cidade pelas áreas verdes, principalmente os parques 

urbanos. Para os autores, esses benefícios se constituem no sentido de 

proporcionar qualidade de vida às pessoas e também funcionam como espaços 

“legitimadores” dos agentes urbanos.  

Ferreira (2005, p. 32) destaca que antigamente nas propriedades 

afastadas do centro, a composição da paisagem era valorizada de acordo com 

suas funções ambientais. Nas cidades, a presença de áreas verdes é tida, por 

profissionais do urbanismo, como forma de arte pelo fato da natureza se 

expressar livremente. Segundo o autor, além da finalidade paisagística e 

psicológica, a composição arbórea é importante dentro das cidades, pois 

proporciona qualidade de vida. 

Já Jacobs (2009, p. 100) afirma que, para compreender o 

desempenho dos parques, é necessário também descartar a falsa convicção de 

que eles são capazes de estabilizar o valor de bens imóveis ou funcionar como 

âncoras da comunidade. Os parques que apresentam condições ambientais 

adequadas, segundo Szermeta e Zannin (2013), podem contribuir na redução da 

prevalência de sedentarismo e auxiliar na promoção da saúde e bem-estar, além 

de possibilitar o aumento do nível de atividade física dos ativos.  

Ainda no que diz respeito às funções do parque, Ferreira (2005, p. 

76) declara que: 

 

O parque desempenha funções muito mais importantes para a cidade, 
do que simplesmente a estética e o lazer, é um recanto de prazer e 
equilíbrio do meio ambiente urbano; de equilíbrio psicológico; resgate 
da tranquilidade; de reposição temperamental; desgastado pelo 
estresse provocado pelos problemas urbanos agindo na qualidade da 
saúde, humana.  
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Jacobs (2009, p. 104) afirma que se espera muito dos parques 

urbanos e que não é sua função transformar qualquer virtude inerente ao entorno 

ou de promover as vizinhanças automaticamente. Os parques de bairro são 

afetados pela maneira como a vizinhança neles interfere. Para o autor, uma 

pessoa pode ter vários motivos para ir a um parque de bairro, seja para 

descansar, às vezes para jogar ou assistir a um jogo, para ler ou trabalhar, para 

se mostrar, ou até mesmo para se apaixonar.  

Para Szeremeta e Zannin (2013, p. 187), ações com projetos 

relacionados a parques devem melhorar a percepção da comunidade para que 

estes espaços sejam usados de forma efetiva, possibilitando atividades que 

proporcionem saúde física e mental. Segundo Barton e Pretty (apud 

SZEREMETA; ZANIN, 2013), apenas cinco minutos de caminhada em áreas 

verdes em um parque público já são o suficiente para melhorar a saúde mental, 

com benefícios para o humor e a autoestima. 

 

As áreas verdes materializadas em parques urbanos assumem papéis 
distintos para cada indivíduo, pois cada cidadão possui sua própria 
percepção do verde urbano e cria novas perspectivas no sentido de 
preservar a natureza, pois fazemos parte dela. (BOVO; CONRADO, 
2012, p. 69) 

 

De acordo com Benini (2009, p. 24), dentro das cidades, as áreas 

verdes públicas podem ter vários benefícios tanto para o ser humano 

individualmente, como para o ambiente em si. Dentre eles, pode-se citar a boa 

qualidade do ar, como a regulação da temperatura e da umidade; redução de 

ruídos causados pela área urbana; combate à poluição do ar; conforto ambiental; 

e embelezamento da cidade, desempenhando a função de lazer. 

Londe e Mendes (2014, p. 269) frisam que, ao aproximar o homem 

do meio natural, as áreas verdes proporcionam qualidade de vida. Elas 

melhoram o meio ambiente, contribuem para o desenvolvimento social, trazem 

benefícios ao bem-estar, para a saúde física e psicológica da população, além 

de terem estruturas que favorecem atividades de lazer e recreação. 

Magnoli (2006, p. 209) afirma que a configuração, história dos 

parques, reflete intenções sociais imediatas em relação ao fenômeno urbano. Os 

modelos em sua sequência vão se sobrepondo por partes em espaço e em 
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tempo nem sempre transparentes, em diferentes contextos e diferentes 

populações.   

 

4.1 Urbanização: o desenvolvimento das cidades 

 

Os primeiros agrupamentos humanos, com características de 

cidade, de acordo com Abiko et al. (1995, p. 5), foram formados em fins do 

período neolítico e princípio do período histórico, isto é, aproximadamente no 

ano 400 a.C. O aumento da densidade populacional vai aos poucos 

transformando as antigas aldeias em cidades e, consequentemente, provocando 

alterações na esfera da organização social. 

Entender a cidade de hoje, de acordo com Sposito (2000, p. 11), 

exige dar uma volta às origens na tentativa de construir sua trajetória. Abiko et 

al. (1995, p. 4) aponta que a necessidade de segurança, convivência, permuta e 

a impossibilidade da comunidade subsistir sem alimento, levaram as 

comunidades a passarem do estágio de nomadismo para a fixação em locais 

específicos. No estágio de civilização, o homem começa a organizar o espaço 

que habita, como irrigar o solo, selecionar sementes para cultivo, a domesticar 

pequenos grupos de animais, fabricar objetos de cerâmica, conhecer as 

estações do ano e modificar seu meio ambiente.  

No que se refere à primeira divisão do trabalho, Abiko et al. (1995), 

apontam que, com o passar do tempo, as atividades agrícolas e a criação de 

gado, por exemplo, tornaram-se incompatíveis em uma só área, por isso foi 

necessário que houvesse a separação do criador de animais e a plantação dos 

alimentos. A partir da divisão do trabalho, segundo Sposito (2000), a cidade 

assume características capitalistas, como a capacidade de produção, que a 

diferenciava totalmente do processo de urbanização na Antiguidade. 

Sposito (2000) aponta que o movimento capitalista precisava 

expandir sua capacidade produtiva, isso desencadeou em um processo de 

ampliação que, aos poucos, estimulava as manufaturas que a cidade havia 

adquirido a partir da produção artesanal organizada. No que diz respeito à 

industrialização, Sposito (2000, p. 49) afirma que, com o crescimento da 

produção industrializada, a urbanização tomou um ritmo de crescimento mais 
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rápido. Porém, a expressão da urbanização pela industrialização, não se dá 

apenas pelo número de pessoas que migraram para as cidades.  

Abiko et al. (1995, p. 39) acreditam que o volume populacional 

triplicou e a população se concentrou em aglomerações a serviço das indústrias, 

então surge o fenômeno da urbanização, criando novas cidades ou 

transformando as que já existem. De acordo com o doutor em Geografia Márcio 

Catelan1, o conceito de urbanização tem a ver com um fenômeno, assim como 

a industrialização e a globalização que explicam o movimento da sociedade e as 

mudanças pelas quais passou. Ele defende que diferença do mundo rural para 

o urbano se trata da cidade que deixou de ser apenas um espaço do comércio e 

moradia, passando a ser também o espaço da produção.  

Segundo Catelan 2 , a urbanização se torna consequência do 

capitalismo, referente ao modo de produção. Para Abiko et al. (1995), esse 

fenômeno traz uma realidade que merece ser estudada. Afinal, conforme surgem 

os problemas urbanos, as propostas e justificativas para resolvê-los começam 

aparecer.  

A cidade industrial, na transição do fim do século XIX ao começo 

do século XX, é caracterizada, segundo Abiko et al. (1995, p. 40), pelo 

congestionamento e pela insalubridade. Além disso, não há um sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e nem coleta de lixo que atenda 

à população de operários.  

Abiko et al. (1995, p.40) apontam essa condição da cidade, da 

seguinte forma: 

 

Esta cidade é construída pela iniciativa privada, buscando o máximo 
lucro e aproveitamento, sem nenhum controle. Surge então a 
necessidade de uma ação pública, ordenando e propondo soluções 
que até o momento eram implementadas apenas pelo setor privado, 
com objetivos individuais, de curto prazo e em escala reduzida.  

 

A doutora em Geografia Maria Encarnação Sposito3 aponta que a 

urbanização na América Latina é diferente, pois ela foi mais rápida. Segundo a 

autora, esse fenômeno se realizou em uma sociedade de desigualdades. A 

                                                             
1Entrevista feita com o Doutor em Geografia, Márcio José Catelan, às 12h no dia 18 out. 2017 no departamento de 

arquitetura e planejamento, da Unesp. 
2 Idem 
3 Entrevista feita com a Doutora em Geografia Maria Encarnação Beltrão Sposito, às 15h do dia 20 out. 2017, no prédio 
do Recime da Unesp. 
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urbanização tem uma característica, chamada de urbanização incompleta e o 

Brasil, como uma sociedade desigual, tem uma cidade desigual e uma 

urbanização cheia problemas.  

As ideias sobre urbanismo evoluíram rapidamente, a partir da 

elaboração da Carta de Atenas (1933), que prevê o dever do urbanismo em se 

colocar a favor das necessidades dos homens.  Segundo o documento, a saúde 

de cada indivíduo depende em partes das condições naturais e o espaço deveria 

ser distribuído com liberdade. 

A cidade enquanto empreendimento, de acordo com Abiko et al. 

(1995, p.46), deve satisfazer às necessidades individuais e coletivas dos vários 

setores de sua população. “[...] para tanto deve-se articular recursos humanos, 

financeiros, institucionais, políticos e naturais para sua produção, funcionamento 

e manutenção” (ABIKO et al., 1995, p. 46). A este processo dirigido para operar 

a cidade, dá-se o nome de gestão urbana.  

Abiko et al. (1995, p. 46) apontam que gestão urbana é: “[...] uma 

ação política, componente do governo da cidade, responsável pela elaboração 

de políticas públicas, pela sua concretização em programas e pela execução dos 

projetos”. Já a Constituição Federal nos artigos 182 e 183, defende que a política 

urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana. 

Além disso, a lei prevê, nesses mesmos artigos, a garantia do 

direito a cidades sustentáveis, como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Isso é 

completado pela Carta de Atenas (1933, p. 15) que afirma que o urbanismo é 

chamado para conceber regras necessárias de condições de vida, física e saúde. 

Abiko et al. (1995, p. 46) afirmam que o termo urbanismo é quase 

exclusivamente empregado nas situações onde irá se desenhar ou projetar uma 

nova cidade, a partir de um espaço desocupado e vazio. Um exemplo disso é 

Brasília, que foi construída a partir de um espaço vazio e disponível, situação 

muito particular no caso das intervenções urbanas. 

A expansão urbana no Brasil e a demanda por moradia, segundo 

Pagani, Alves e Cordeiro (2015), teve um aumento significativo a partir de 1960, 

quando a população urbana superou em números a população rural. Pagani, 



43 
 

Alves e Cordeiro (2015) afirmam que quando a política de habitação no Brasil é 

analisada, percebe-se que, mesmo existindo áreas mais centrais disponíveis, as 

moradias populares foram direcionadas para as áreas mais distantes da cidade, 

que se constituíram em espaços vazios urbanos à espera de valorização advinda 

dos investimentos públicos.  

De acordo com os locais escolhidos para a construção de 

moradias, surge o problema de especulação imobiliária, que, segundo Pagani, 

Alves e Cordeiro (2015, p. 6), leva a uma valorização desigual do solo e, 

consequentemente, dos espaços urbanos, pois a classe que domina 

economicamente também domina política e ideologicamente, promovendo uma 

segregação socioespacial que destina territórios distintos para os diferentes 

segmentos das classes sociais.  

Pagani, Alves e Cordeiro (2015, p.6-7) entendem segregação 

como: 

[...] um fenômeno que abrange os aspectos físico, econômico e social, 
as características urbanísticas, a infraestrutura, equipamentos 
públicos, conservação do espaço, entre outros. A segregação não se 
caracteriza apenas pela divisão de classes no espaço urbano, mas é, 
também, um instrumento de uso e controle desse espaço que se 
materializa na forma de segregação social e territorial.  

 

Essa segregação, de acordo com Pagani, Alves e Cordeiro (2015), 

resulta no desenvolvimento e a apropriação desigual do território, como das 

riquezas sociais e dos seus recursos naturais. Isso faz com que a cidade se 

constitua em um território que potencializa as desigualdades econômicas e 

sociais que se expressam também nas disputas pelo espaço de moradia. 

A valorização da terra e a apropriação privada, de acordo com 

Pagani, Alves e Cordeiro (2015, p. 5), têm papel fundamental no processo de 

especulação imobiliária e resultam na produção desigual do espaço urbano. De 

acordo com as autoras, a especulação imobiliária tem sido explicada de várias 

maneiras, dependendo do interesse das investigações sobre ela.  

Maricato (apud PAGANI, ALVES E CORDEIRO, 2011, p.77) 

explicam que a situação das cidades brasileiras piorou nos últimos trinta anos, 

ainda que os investimentos tenham sido retomados pelo governo federal a partir 

de 2003, atribuindo como questão central para garantir justiça social e 



44 
 

preservação ambiental, a ausência de controle sobre o uso e a ocupação do 

solo.  

A Sposito 4  afirma que as cidades, por serem espaços de 

concentração, favorecem muito a sociabilidade porque a proximidade oferece 

condições muito mais adequadas para que as pessoas interajam ao mesmo 

tempo. Ela ainda afirma que, com a industrialização, a cidade passou a ser 

também um espaço de produção muito importante, e sendo assim, muito mais 

pessoas passaram a viver na cidade e, embora esse processo tenha sido forte 

e marcante, durou um século em alguns países. No Brasil, por sua vez, esse 

processo foi rápido e aconteceu entre 1950 e 1960.  

Regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) estabelece 

normas de equilíbrio ambiental, ordem pública e interesse social que regulam o 

uso da propriedade urbana em favor do bem coletivo, da segurança e bem-estar 

dos cidadãos.  

O uso e ocupação do solo, de acordo com Lopes et al. (2015, p.4), 

faz parte do conjunto de normas que devem estar presentes no plano diretor. 

Essas normas delimitam os usos e atividades que podem ser desenvolvidos em 

determinada área da cidade, cumprindo suas devidas funções sociais. Organizar 

essas áreas e seus elementos causa uma melhor eficiência da cidade. 

Conforme a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), cabe ao 

município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer esfera. 

Em seu capítulo sobre política urbana, atribui ao município funções de controle, 

planejamento de gestão e desenvolvimento urbano. 

O papel do município como gestor, segundo Honda et al. (2015), 

tornou-se primordial, cabendo a ele regular a atuação do mercado imobiliário e 

o processo de ocupação do território junto com a política de desenvolvimento 

urbano. As normas são referência à função social da cidade, além da 

preocupação com a qualidade de vida e conservação dos aspectos ambientais 

locais.  

                                                             
4Entrevista feita com a Doutora em Geografia Maria Encarnação Beltrão Sposito, às 15h do dia 20 out. 2017, no prédio 

do Recime da Unesp. 
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Em 1968, foi construído na cidade de Presidente Prudente o 

primeiro conjunto habitacional. A obra foi executada com verba do Banco 

Nacional de Habitação (BNH). O residencial, chamado de Parque Continental, 

está localizado no Conjunto na franja urbana da cidade e tem 142 casas 

unifamiliares. (HONDA et al. 2015, p. 6) 

Para Honda et al. (2015), o crescimento urbano de Presidente 

Prudente apresenta uma desigualdade, enquanto a área sudoeste da cidade 

possui mais interesse para loteamento e condomínios das elites, as regiões 

oeste e norte ficam para as camadas de menor poder aquisitivo. Os autores 

apontam que o planejamento urbano não deve ser desvinculado das políticas 

públicas para que haja a distribuição igualitária dos benefícios sociais. Em 

Presidente Prudente, Honda et al. notam que há ausência desse planejamento 

e isso impede a concretização de objetivos e benefícios de modo igualitário. 

 

4.2 Presidente Prudente: uma região de fundos de vale 

 

O município de Presidente Prudente, segundo dados do Censo de 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) está localizado no 

extremo oeste do Estado de São Paulo e é sede da 10ª Região Administrativa 

do Estado de São Paulo. Possui área territorial de 560.637 km² e sua população 

estimada, para 2017, é de 225.271 habitantes. 

Fundada em 1921, a cidade teve início a partir de dois núcleos 

urbanos que se formaram ao redor da Estação de Trem Presidente Prudente da 

linha férrea Alta Sorocabana, que passa ao longo do espigão formado pelos rios 

do Peixe e Paranapanema: a Vila Goulart, ao oeste da estação, e a Vila 

Marcondes, ao leste. (ABREU, 1972) 

Fushimi e Nunes (2011, p. 3) aponta que o município de Presidente 

Prudente é constituído, de maneira geral, por colinas amplas de topos 

suavemente ondulados e, em alguns trechos, apresentam-se menos extensas 

com topos poucos suavizados e vertentes íngremes. De acordo com Fushimi 

(2009) a colonização da cidade, foi feita por meio da construção de loteamentos 

disputadas pelos coronéis José Soares Marcondes e Francisco de Paula 

Goulart. Segundo a autora, a estrada de ferro Sorocabana dividiu a cidade em 

dois setores, a zona oeste e zona leste.  
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Na zona oeste, de acordo com Fushimi (2009), formou-se a Vila 

Goulart, predominada por relevos de colinas e topos suavemente ondulados. 

Esses aspectos favoreceram a comercialização de lotes com os preços mais 

baixos e crescimento espacial. Além disso, para obter lotes, o processo era mais 

fácil e muitas vezes, bastava apenas uma autorização do coronel Goulart. Na 

porção leste, segundo Fushimi (2009), desenvolveu-se a Vila Marcondes, 

caracterizada pela topografia mais acidentada, com vertentes muito declivosas, 

o que não favoreceu a expansão urbana.  

Ainda no que diz respeito à formação da cidade, Catelan5 aponta 

que o lado periférico da cidade é afastado das outras regiões, principalmente em 

cidades de médio porte como Presidente Prudente. Segundo o geógrafo, isso 

vem da formação da cidade. Conforme Catelan6, existe, primeiramente, uma 

barreira física na própria história da cidade que é a Vila Marcondes e a Vila 

Goulart, que deram origem ao que se entende hoje como Presidente Prudente. 

Catelan7 aponta que a cidade já surgiu separada, ou seja, já havia 

um direcionamento que seria a zona leste da cidade, que por conta da 

geomorfologia mais acidentada, os terrenos eram mais baratos, mas também 

porque o coronel Goulart tinha uma ação também imobiliária de lotear e de 

vender os lotes. 

“O processo de expansão urbana nos municípios brasileiros, 

incluindo a cidade de Presidente Prudente- SP, está vinculado aos interesses 

dos agentes especuladores imobiliários, sem respeitar a lei orgânica e os planos 

diretores.” (FUSHIMI, 2009, p. 4) 

De acordo com Catelan 8 , a sociedade urbana, industrial e 

globalizada vai transformar completamente a forma para viver na cidade. Para 

ele, Presidente Prudente é um exemplo disso:  

 

“Aqui a gente tem, por exemplo, um projeto que é fruto do planejamento 
urbano de canalização inclusive fechada dos córregos, esta é uma 
metodologia que se criou para ver como a gente lidaria com presença 
dos córregos dentro da cidade”. 

 

                                                             
5 Entrevista feita com o Doutor em Geografia, Márcio José Catelan, às 12h no dia 18 out. 2017 no departamento de 
arquitetura e planejamento, da Unesp. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Idem. 
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No que diz respeito ao valor da terra, Catelan9 aponta que os locais 

onde têm hospitais, mercados, escolas, o imóvel possui um valor mais elevado. 

Segundo o geógrafo, as diferentes formas de habitação são a própria 

especulação imobiliária. Em entrevista, o mesmo aponta que “a especulação 

imobiliária é esse jogo de mercado né que vai sendo feito, sobretudo em torno 

de valor.” 

Com o processo de crescimento da cidade, Francisco (2012) 

aponta que a cidade criou um padrão de ocupação do solo que impossibilitou a 

preservação das áreas adjacentes aos córregos, sobretudo anteriormente a 

1965, ano em que passa a vigorar o Código Florestal Federal, que estabelece 

as normas de preservação destas áreas. Apesar de ter existido, o Código 

Florestal foi substituído pela Lei n. º 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 

sobre a proteção da vegetação nativa. Segundo o Art. 1º A, ela:  

 

[...] estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 
florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem 
dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios 
florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o 
alcance de seus objetivos. (BRASÍLIA, 2012) 

 

O modelo de produção e apropriação das áreas de fundo de vale, 

segundo Francisco (2012), é fundamentado em relações conflituosas entre o 

homem e a natureza. A autora (2012) destaca que se trata de um desafio do 

planejamento urbano, talvez com boa perspectiva de sucesso em cidades 

médias, como Presidente Prudente, onde tais áreas não estão totalmente 

ocupadas. 

Francisco (2012) afirma que a reurbanização dos fundos de vale de 

Presidente Prudente foi concebida como respostas técnicas, ora para atender a 

necessidades de expansão urbana, também como resposta às pressões 

políticas e imobiliárias, e não como resultado de um planejamento físico e 

territorial urbano.  

                                                             
9Idem. 
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Segundo o Mestre em Geografia, Marcel Bordin Galvão Dias10, os 

fundos de vale são as partes baixas do terreno que estão normalmente entre 

duas partes altas. Geralmente eles abrigam cursos d’água, rios, córregos, 

riachos, ribeirões. De acordo com o professor, existem dois tipos de fundos de 

vale. Um em “V”, com maior inclinação; e o outro em “U”, com formato mais 

aberto, que é o caso dos três parques, objetos desta pesquisa: Parque do Povo, 

Parque das Andorinhas e Parque Ecológico Nelson Bugalho. “A maioria dos 

nossos fundos de vale [em Presidente Prudente] é fundo de vale chato, fundo de 

vale em U”. 

Segundo Afini (2013) os fundos de vale possuem seguinte 

estrutura: vale - depressão alongada entre montes ou qualquer superfície 

alongada ou planície à beira de um rio; faixa – porção de terra estreita e longa; 

e viela – rua estreita. Os ambientes de fundo de vale, de acordo com Ross 

(1994), apresentam fragilidade relacionada às condições naturais do relevo e 

solos, tais como inundações periódicas e deslizamentos. 

Afini (2013) afirma que os fundos de vale têm desafiado os poderes 

públicos na solução de problemas em cidades. Entre os problemas, podem-se 

citar: escoamento de águas pluviais, afastamento dos esgotos sanitários e fluxos 

viários de alta velocidade pelas avenidas de fundo de vale quando abertas.  

Londe e Mendes (2014, p. 268) afirmam que as áreas verdes 

devem ser mantidas com políticas públicas eficazes, capazes de controlar o 

aumento populacional e a expansão das cidades. Para os autores, a redução de 

vegetais nas áreas urbanas torna as cidades menos acolhedores para os seres 

humanos. 

De acordo com Ribas (1998), o poder público municipal determina 

que áreas como fundo de vales são as que devem ser usadas para a construção 

de espaços de lazer da população. Isso ainda se sustenta com a legislação 

municipal vigente. O maior desafio do planejamento urbano, segundo Francisco 

(2012), é buscar estratégias para reestruturação desses tecidos comprometidos 

pelo nível de consolidação das edificações para a valorização do espaço público 

na cidade. 

                                                             
10 Entrevista com prof. Mestre em Geografia Marcel Bordin Galvão Dias, sobre fundos de vale e parques, dia 5 set. 

2017, às 20h30, no bloco B1 da Unoeste. 
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Para Francisco (2012), qualquer intervenção nessas áreas deve 

considerar a vivência na cidade, a possibilidade de abrir córregos onde for 

possível, tornar as áreas permeáveis, arborizá-las e desenvolver um projeto de 

integração desses locais para transformá-los em espaços com vitalidade. “A 

paisagem alterada é um espaço produzido, no qual o relevo serve de suporte 

físico ou recurso, em que as diferentes formas de ocupação refletem o momento 

histórico, econômico e social.” (NUNES, 2002, p. 13) 

A respeito da ocupação irregular de fundos de vale, Stipp et al. 

(2013, p. 61) apontam o seguinte: 

 

Os problemas ambientais decorrentes da ocupação irregular de fundos 
de vale também estão correlacionados ao direito à moradia que 
atingem as classes sociais menos favorecidas, estando estas 
relegadas a falta de opção na produção social do espaço urbano. 

 

Segundo Medeiros (2016, p. 40), quando se estuda o porquê de 

uma paisagem ser ou estar de determinada forma, deve-se analisar as 

modificações de um lugar pelo próprio ser humano desde a época neolítica até 

os dias presentes. Essas transformações resultam em impactos que são 

consequência do processo de apropriação do relevo pelo homem. Para 

Medeiros, a responsabilidade pela diminuição de atividades naturais de um 

componente da natureza modificado pelo tempo e pela geografia é da presença 

humana.  

Segundo o inciso 5, do Art. 10. da Lei Complementar nº 154/2008 

de Presidente Prudente, que dispõe sobre a Lei de Parcelamento do Solo para 

Fins Urbanos, não é permitido o parcelamento do solo em áreas de preservação 

permanente, de mananciais e fundos de vale. O Art. 4º define parcelamento de 

solo como “a divisão de área de terras em unidades juridicamente independentes 

ou na forma condominial, realizada no território do município”. (PRESIDENTE 

PRUDENTE, 2008) 

De acordo com inciso 9, parágrafo único do Art. 1º da Lei 

Complementar nº 153/2008, do município de Presidente Prudente, que dispõe 

sobre zoneamento do uso e ocupação do solo da área urbana, é necessário 

realizar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Ele define-se em “o estudo 

realizado pelo interessado, para obter licença, autorização de construção, 
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ampliação ou funcionamento do empreendimento a ser realizado”. 

(PRESIDENTE PRUDENTE, 2008). Segundo o Art. 5º da mesma Lei Municipal, 

essa exigência atende a Lei Federal 10257/2001. O estudo é executado para 

analisar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto 

à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. 

Segundo o Art. 23 desta mesma Lei, os fundos de vale estão dentro 

de uma categoria chamada Zonas de Preservação e Proteção Ambiental 

(ZPPA). Dentro desta categoria, existem também mananciais, nascentes, 

córregos, ribeirões, matas e vegetações nativas. Segundo o Art.23, qualquer 

obra realizada nesses locais só pode ser de correções de escoamento de águas 

pluviais, saneamento, combate à erosão ou de infraestrutura e equipamentos de 

suporte às atividades de recreação e lazer. 

           Ribas (1998 p. 53) pondera que a maioria dos espaços públicos 

específicos para o lazer em Presidente Prudente são construídos em locais de 

fundos de vale. Eles são cuidados pelo poder público e, depois, recuperados 

quanto à paisagem, e complementados com equipamentos de lazer. 

Referente à questão ambiental de Presidente Prudente, Sposito11 

afirma que em alguns pontos a cidade é bem cuidada nesse aspecto, pois há 

limpeza das ruas, coleta do lixo, uma taxa média de arborização boa para o 

padrão brasileiro e também por não ser uma cidade tão grande. Segundo a 

pesquisadora, essa escala da vida urbana também permite certa qualidade 

ambiental. 

 

4.3 Parque do Povo 

 

Segundo Xavier (2016, p. 49), o Parque do Povo está localizado na 

parte sudeste da cidade de Presidente Prudente. Ele forma uma faixa linear, de 

cerca de 3 km de extensão constituída por áreas de gramado e muitas árvores, 

além de áreas de múltiplo uso como calçadas, pistas, ginásios e quadras para 

práticas esportivas, equipamentos de ginástica, playgrounds, quiosques para 

vendas de alimentos e bebidas, postos policiais, pontos de internet gratuita, 

banca de jornal e serviço de fotocópia.  Para o morador do bairro Jardim 

                                                             
11 Entrevista feita com a Doutora em Geografia e livre docente Maria Encarnação Beltrão Sposito, às 15h do dia 20 out. 
2017, no prédio do Recime da Unesp. 



51 
 

Bongiovani Nivaldo de Souza Melo12, o Parque do Povo é o lugar mais plano da 

cidade, ele comenta que Prudente é uma cidade cheia de altos e baixos, o que 

dificulta a circulação com bicicleta. “Não tem lugar pra pedalar”, comenta Melo13. 

Em Presidente Prudente, a partir da década de 1970, segundo 

Silva (1994, p. 5), o governo municipal teve papel significativo no processo de 

reprodução do espaço urbano, oferecendo condições para a atuação de 

iniciativa privada, aumentando seu interesse em adquirir o solo urbano com o 

intuito de investimento. No ano de 1976, segundo Silva (1994, p. 85), foram 

iniciadas as obras do Parque do Povo, o que aumentou o valor das terras nas 

proximidades da obra, comparado a outros bairros da cidade. 

Muitas pessoas na época resistiram à realização do projeto, tanto 

moradores quanto vereadores da Câmara Municipal, principalmente a bancada 

do então Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e um grupo da Arena, que 

não concordava com os empréstimos que seriam feitos. (XAVIER, 2016, p. 64-

65)  

 
A nova paisagem e os novos usos viabilizados pela implantação do 
parque do povo propiciam o acesso por aqueles com poder aquisitivo 
que permite fazer opção por boas localidades o que inclusive garante 
a apreensão de aluguéis mais elevados. (SILVA, 1994, p. 105) 

 

Silva (1994, p. 119) aponta que a presença de edifícios de 

apartamentos fez com que um grupo com características específicas ocupasse 

a área, o que levou à saída de grupos que caracterizam sua ocupação inicial.  

 

Quem anda no Parque do Povo e desconhece a sua história, não 
consegue imaginar que todos os comércios instalados ao seu redor 
substituíram casas extremamente simples e até mesmo chácaras. 
Além dos empreendimentos comerciais, nota-se que a classe social e 
as condições de vida da população residente na área não são as 
mesmas de quando o local era apenas um fundo de vale. (XAVIER, 

2016, p. 78) 
 

 

Xavier (2016, p. 50) inicialmente afirma que a obra consistiu na 

implantação de duas avenidas, a 11 de maio e a 14 de setembro; elas fazem 

                                                             
12 Entrevista com o morador do bairro Jardim Bongiovani, nas proximidades do Parque do Povo, Nivaldo de Souza 
Mello, 57 anos, comerciante autônomo,às 18h do dia 15 nov. 2017. 
13 Entrevista com o morador do bairro Jardim Bongiovani, nas proximidades do Parque do Povo, Nivaldo de Souza 
Mello, 57 anos, comerciante autônomo, às 18h no dia 15 nov. 2017. 
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uma ligação entre a Avenida Brasil e a Avenida Manoel Goulart, ladeando o 

Córrego do Veado, em uma distância que, segundo o autor, possibilita a 

implantação de equipamentos de lazer para a população. 

Segundo Silva (1994, p.7), o Parque do Povo foi um projeto em que 

se constituía a necessidade da reurbanização de parcela significativa (área de 

aproximadamente 460 mil m²) da cidade. O parque foi construído sobre o fundo 

de vale Córrego do Veado, uma área muito degradada e se tornou a área mais 

expressiva da cidade. (RIBAS, 1998) 

 

FIGURA 1: Obras no Córrego do Veado 

 
Fonte: O Imparcial, 26 de julho de 1987, capa. 

 

A matéria apresentada acima (FIGURA 1), do jornal O Imparcial, 

edição 11.138, conta que a Prudenco (Companhia Prudentina de 

Desenvolvimento) estava fazendo um trabalho de correção em alguns trechos 

do Córrego do Veado para melhorar o escoamento das águas pluviais. Já na 

área entre a Avenida Manoel Goulart e a Avenida Washington Luiz, foram 

executados 150 metros dos 540 totais do projeto.  

“As desapropriações praticadas por conta da reurbanização das 

áreas adjacentes ao Córrego do Veado, trouxeram polêmica, principalmente por 

envolver um grande número de pessoas, a princípio cerca de 330 proprietários”. 

(SILVA, 1994, p. 39). A autora (1994) afirma que a situação se tornou complexa 

por causa da resistência dos proprietários e dos moradores da área. Isso obrigou 

o executivo municipal a mudar seu discurso, assumindo que alguns teriam que 

pagar mais caro financeiramente pelo progresso do Parque do Povo e da cidade.  
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Silva (apud XAVIER, 2016, p. 51) afirma que o Parque do Povo foi 

inaugurado em 1982, mas depois de um ano ele foi abandonado pela 

administração pública, por não ter resolvido o problema das inundações daquela 

área. Já em 1995, a Prefeitura, com o apoio da Prudenco, iniciou as obras 

referentes à substituição da canalização do Córrego do Veado, no Parque do 

Povo, que passou a ser fechada, constituída com tubos ármicos corrugados, 

para conter as inundações.  

   
FIGURA 2: Continuação das obras no Córrego do Veado 

 
Fonte: Oeste Notícias, 9 de dezembro, 1995, capa. 

   

No dia 9 de dezembro de 1995, a Prudenco e a Secretaria 

Municipal de Obras trabalharam na canalização do córrego, a fim de concluir a 

aplicação do concreto sob a Rua Donato Armelin até a Avenida da Saudade. De 

acordo com a matéria (FIGURA 2), uma nova tubulação foi inserida no local, e 

as obras foram encerradas em março do mesmo ano. 

De acordo com Costa (apud XAVIER, 2016, p. 51), em 2002, foi 

reiniciado o processo de revitalização do parque, incluindo ampliação das 

calçadas, estacionamentos, parque infantil, campos de areia, pista para bicicleta, 

circuito de exercícios e quiosques. Em 2005, foram feitas obras de finalização, 

com a construção de um posto da Polícia Militar. 
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Segundo Silva (apud XAVIER, 2016, p. 49), as mudanças no 

parque serviram para melhorar o saneamento, para recuperar o fundo de vale, 

melhorar o sistema viário e para implantar uma estrutura com equipamentos de 

lazer e serviços urbanos. Entretanto, segundo Silva (apud XAVIER, 2016, p. 50), 

a construção do parque esteve muito ligada ao poder vigente na década de 1970 

e com grupos imobiliários interessados na valorização de terrenos desta área da 

cidade. 

Silva (1994, p. 119) diz que o Parque do Povo estimulou 

investimentos privados no setor imobiliário e na abertura de serviços. Para Silva 

(1994, p. 120), o parque pode ser visto como via de comunicação nas áreas de 

lazer, circulação e comércio. A autora afirma que a própria presença do comércio 

nesta área é um fator da mudança de finalidade, e que isso demonstra que o 

parque pode ser usado para várias utilidades. 

A nova paisagem e os novos usos viabilizados pela implantação do 

Parque do Povo propiciam o acesso por aqueles com poder aquisitivo, segundo 

Silva (1994, p. 105), que permite fazer opção por boas localidades, o que 

inclusive garante a apreensão de aluguéis mais elevados. A estruturação do 

espaço urbano é expressão dos interesses, necessidades, aspirações e desejos 

das classes sociais e, principalmente, de seus segmentos que possuem meios 

de fazer valer seus interesses. (SILVA, 1994) 

“O Parque do povo foi criado como um projeto de renovação urbana 

de acordo com os interesses dos agentes que detinham o poder.” (XAVIER, 

2016, p. 49). Para Silva (1994, p. 124), a área foi constituída como um símbolo 

da cidade. É um setor de status social e de uso múltiplo, ainda que segregado 

socialmente.  

O morador do bairro Jardim Bongiovani, Luiz Antônio Cavalcanti14, 

próximo ao Parque, fala que quando era mais jovem, utilizava o local para prática 

de atividades físicas, como futebol. Em questão da estrutura, Cavalcanti afirma 

que o espaço é excelente, pois fornece aos esportistas um certo conforto. 

Eledestaca, contudo, o problema enfrentado na época de chuvas. “[...] porque 

                                                             
14 Entrevista com morador do bairro Jardim Bongiovani, nas proximidades do Parque do Povo, Luiz Antônio Cavalcanti, 
representante comercial, 59 anos, às 18h20 do dia 15 nov. 2017. 
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aqui ele vira um rio, né”15. Luiz Antônio Cavalcanti diz também que tem amigos 

frequentadores da área e que a usam para o lazer. 

A partir de uma análise feita por meio de diários de campo 

realizados no parque, pode-se perceber que o Parque do Povo é um ambiente 

usado para o convívio social. Pessoas de várias idades se reúnem em horários 

variados para atividades de lazer, como caminhadas e práticas de corrida, para 

andar de bicicleta, para realizar reuniões esportivas como basquete, futebol e 

vôlei. É usado, também, pela comunidade para o encontro de amigos, tanto nos 

bancos como nos gramados centrais. Pessoas levam lençóis ou panos para 

ficarem sentadas enquanto conversam. É possível perceber também, que há 

constante movimento de veículos nos dois sentidos da Avenida 11 de Maio.   

Os diários de campo puderam também fornecer informações como 

o descuido da comunidade em relação ao descarte de lixo inadequado na grama 

e nas calçadas. O morador das proximidades, Sidnei Pereira, 62 anos16, diz que 

a área deveria ser mais cuidada pela comunidade, já que ela é um patrimônio 

que foi dado à população. “A comunidade pouco faz pro parque.” Apesar disto, 

ele diz que se sente seguro. “Passa polícia 24 hora [sic] por dia, por noite, então 

eu tô [sic] muito satisfeito.” Ele sugere que sejam plantadas mais árvores, pois, 

com o sol, há mais necessidade de sombra, principalmente para as crianças em 

dias de festas e comemorações no parque. 

A aposentada Maria Teresa Martins, 72 anos17, afirma que, apesar 

de não frequentar muito o parque devido à idade e sua locomoção, ela se sente 

muito bem morando próximo a ele. “Eu quase não vou lá, mas é a menina dos 

meus olhos, o Parque do Povo. Adoro lá.” A única coisa que Maria Teresa 

mudaria no parque é o ponto de ônibus, que, segundo ela, era na esquina de 

sua casa, que vinha do Bairro Cohab.  

Para a moradora do bairro Vila Liberdade, próximo ao Parque do 

Povo, Aparecida Silva Carvalho18, o local tem boa estrutura para a neta usufruir 

dos equipamentos como balanço e outros brinquedos. Ela conta que usa o 

                                                             
15 Idem. 
16 Entrevista realizada na residência de Sidnei Pereira, 62 anos, às 15h do dia 14 out. 2017. Mora próximo ao Parque 
do Povo desde que nasceu. Sua profissão é de técnico de segurança do trabalho.  
17 Entrevista realizada na residência de Maria Teresa Martins, 72 anos, aposentada às 14h50 do dia 14 out. 2017. Mora 
próximo ao Parque do Povo há 50 anos. 
18 Entrevista com moradora do bairro Vila Liberdade, próximo ao Parque do Povo, Aparecida Silva Carvalho, costureira, 
56 anos, às 17h do dia 15 nov. 2017. 
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espaço público todos os domingos e nos dias de semana que a neta não vai à 

creche.  

 

4.4 Parque das Andorinhas 

   

  De acordo com uma matéria do jornal O Imparcial do dia 6 de julho 

de 1988, edição 11.422, na gestão do prefeito Virgílio Tiezzi Junior (1983-1988), 

havia um projeto que incluía a construção de uma galeria de águas pluviais de 

700 metros de extensão, sobre a Praça da Cohab. No projeto, seriam 

construídas três quadras poliesportivas, um lago, campo de futebol suíço, 

playground, bar, pista para exercícios e vestiários. Segundo a matéria, Tiezzi 

Junior estava prometendo a construção de uma grande praça sobre o fundo de 

vale. Quando a notícia foi publicada, a Prudenco já estava construindo o bar e 

os vestiários. 

 

FIGURA 3: Construção sobre fundo de vale da Cohab 

 
Fonte: O Imparcial, 6 de julho de 1988, capa. 

 

O parque, que também tem o nome de “Michel Buchalla”, é 

localizado na Avenida Ana Jacinta entre as Ruas Sibipirunas e Jaboticabeiras, 



57 
 

na Cohab, zona Oeste, é um dos maiores complexos urbanísticos da cidade. A 

obra foi concebida para sanear um fundo de vale, conforme reivindicação dos 

moradores. A inauguração do parque da Cohab aconteceu no dia 17 de 

dezembro de 198819.  

Ribas (1998) afirma que, apesar da população reivindicar a tempos 

uma área de lazer no local e já ter plantas na prefeitura datada de agosto de 

1980, as obras só foram iniciadas a partir de julho de 1988 e inaugurada em 

dezembro do mesmo ano. 

O pedido feito à Tiezzi foi atendido com a construção de galerias 

de águas pluviais com duas linhas de tubo de 360 metros cada uma. O prefeito 

aproveitou o terreno de 27 mil metros quadrados para construção da obra com 

as estruturas propostas (FIGURA 3). Toda obra foi executada pela prefeitura, por 

meio da empresa municipal Prudenco.20 

 Ribas (1998 p. 57) enfatiza que para o poder público, em um 

primeiro momento, a construção da obra era apenas para sanear e urbanizar um 

fundo de vale, e que depois foi decidido aproveitar o terreno para construção do 

projeto.  

Para Moragas e Moragas (2009), uma característica do Parque 

Andorinhas é de ter sido construído em um fundo de vale. Moradores e 

administradores vêm tais áreas como opção na construção de espaços para 

lazer, sendo a única maneira de utilizá-las. Dessa forma, pode-se melhorar a 

paisagem para quem passa pelo local.  

Ribas (1998, p. 140) afirma que a área de lazer foi transferida para 

um local que é fundo de vale, na entrada do bairro, e que isso dificultou o acesso 

de muitas pessoas, principalmente para aquelas que residem no final do bairro.  

As modificações no Parque das Andorinhas, segundo Moragas e 

Moragas (2009), aconteceram em 2005, como construção de pista de bocha, 

pista de skate, quiosques, academia da terceira idade, melhoria na iluminação, 

melhoria no parque infantil, na arborização e no calçamento, construção de 

bancos de assento e abertura de novos portões de acesso.  

                                                             
19Fonte: Prefeito promete construir grande praça sobre fundo de vale da Cohab. O Imparcial, Presidente Prudente, 14 

dez. 1988. Capa. Edição 11,553. 
20 Idem. 
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Para o morador do bairro, Jademir Neiva21, o parque possui uma 

estrutura boa para o lazer, pois é possível correr e caminhar e ele tem 

aproveitado isso. Segundo Neiva22, o parque serve para qualquer pessoa, pois 

tem uma pista de skate, um campo de futebol, uma quadra de areia, duas 

quadras de tênis, pista pra andar, um parquinho pra criança, “suficiente para o 

bairro usufruir disso”. 

Moragas e Moragas (2009) ponderam que o Parque das 

Andorinhas, localizado no conjunto Habitacional Bartholomeu Bueno de Miranda 

- Cohab, em Presidente Prudente, era pouco usado pela comunidade do bairro. 

Segundo os autores, isso se devia ao fato de os moradores não saberem muito 

sobre o parque e sua questão de lazer, principalmente por parte dos órgãos 

públicos, pela falta de planejamento e manutenção dos espaços do parque. 

Morador desde a década de 1980, Cícero Silva23, aponta que o 

espaço não é tão agradável e já esteve melhor. Para ele, hoje o local está largado 

e inseguro. Cícero aponta que: ”[...] antes, sábado à tarde e domingo de manhã, 

era cheio de gente, os pais traziam as crianças tudo para brincar no parquinho, 

tinha os patos, os gansos, mas as pessoas vão abandonando porque o pessoal 

que usa droga vai invadindo”. 

Para Moragas e Moragas (2009), a revitalização no Parque das 

Andorinhas proporcionou mais que um tratamento paisagístico do local, e 

interferiu de forma positiva em seus novos usos, proporcionando uma maior 

identidade do espaço com a população local e com isso aperfeiçoou uma área 

de lazer que era subutilizada.  

Segundo o Professor Mestre em Geografia, Marcel Bordin Galvão 

Dias24, as cidades não respeitam os rios, elas os veem “como um obstáculo para 

a urbanização e não como um aliado”, pois são vistos como bons somente para 

o abastecimento hídrico. 

Sobre a construção do Parque das Andorinhas, de acordo com 

Ribas (1998 p. 56), o diretor da Prudenco, na época, afirmou: 

 

                                                             
21 Entrevista com o morador Jademir Neiva, 57 anos, no dia 11 nov. 2017, às 18h. 
22Idem. 
23 Entrevista feita no dia 14 out. 2017 às 15h22 com o morador aposentado do bairro, Cícero José da Silva, 60 anos. 
24 Entrevista com prof. Mestre Marcel Bordin Galvão dias, sobre fundos de vale e parques, no dia 5 set. 2017, às 
20h30. 
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A construção dessa obra foi reivindicação dos moradores do bairro, 
para a recuperação do fundo de vale, aproveitamento da área de lazer, 
combate a insetos e marginais no local... O objetivo era de estar 
proporcionando uma área de lazer, para a população, aproveitando o 
fundo de vale que ali existia. Mesmo porque na época não havia no 
local nenhuma área verde ou de lazer. Com isso, colocando fim em 
diversos males que a área apresentava... No entanto, era da visão da 
prefeitura recuperar todos os fundos de vale, aproveitando e 
construindo equipamentos nessas áreas. (RIBAS, 1998, p. 56) 

 

Moragas e Moragas (2009) explicam que a revitalização do Parque 

serviu, sobretudo, para que mais pessoas pudessem usá-lo, principalmente 

idosos, com as instalações novas: a pista de bocha e a academia da terceira 

idade. Contribuiu também, segundo os autores, para estabelecer uma paisagem 

urbana nova dentro do contexto urbano e para readequá-lo ao novo fluxo da 

cidade. 

De acordo com a observação realizada pela equipe, o parque é 

pouco utilizado inclusive nos finais de semana. A partir dos diários de campo 

produzidos pelo grupo, percebe-se que a estrutura do espaço carece de 

banheiro, torneira e iluminação noturna. 

O morador Guilherme Withana25 aponta que se decepcionou com 

a estrutura do local e conta um episódio ocorrido no banheiro do parque, pois 

imaginava que era bem cuidado como o de outros parques, mas ao ver a 

situação ficou em dúvida se o usaria. Já a moradora Amanda Camargo26 discorre 

sobre a limpeza do banheiro feminino: “é sujo, então, as pessoas que utilizam o 

parque, não tem como utilizar o banheiro público, porque não tem limpeza”27. 

 O parque também é praticamente inutilizado. Nos dias em que a 

equipe fez observação, o número de frequentadores não foi superior a 10 

pessoas e quando chegava próximo a esse número, tratava-se de funcionários 

que estavam trabalhando para melhorias no local. 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Entrevista com Guilherme Withana, 18 anos, morador das proximidades do Parque das Andorinhas. 
26Entrevista com a moradora Amanda Cristina Camargo, 27 anos, no dia 11 nov. 2017, às 18h. 
27 Idem. 
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4.5 Parque Ecológico “Nelson Bugalho” 

 

Com mais de 100 mil metros quadrados de área verde, a Prefeitura 

de Presidente Prudente estruturou o novo parque ecológico modelo (FIGURA 4), 

na região do bairro São Matheus e São Lucas de Presidente Prudente, que 

possui 10 mil moradores (FIGURA 4). Segundo a matéria publicada pelo site da 

prefeitura, no dia 23 de julho de 2013 (FIGURA 4), o Secretário do Setor de 

Planejamento da época, Laércio Alcântara, disse que a intenção era de construir 

um parque ecológico nos mesmos padrões que os estruturados na grande São 

Paulo. 

 

FIGURA 4: Projeto do Parque Ecológico “Nelson Bugalho” é desenvolvido 

 

Fonte: Site da Prefeitura de Presidente Prudente, 23 de julho de 2013. 

 

De acordo com uma matéria publicada no dia 18 de maio de 2014 

às 08h05 pelo G1 Presidente Prudente28, a Prefeitura anunciou no sábado, dia 

17 de maio de 2014, a abertura do processo licitatório para a contratação da 

empresa que seria a responsável pela construção do Parque Ecológico "Nelson 

Bugalho", criado entre os dois bairros.  

                                                             
28 Licitação para parque ecológico em Presidente Prudente é aberta. G1 Presidente Prudente, Presidente Prudente, 
18 maio. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-
parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html>. Acesso em:  28 ago. 2017. 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
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O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seplan), junto ao arquiteto Maurício 

Fernandes. Para o trabalho, foram buscados recursos no Fundo Estadual de 

Defesa dos Interesses Difusos (FID). “Após 40 dias, saiu a liberação de R$ 3 

milhões. A obra contará com contrapartida da prefeitura no valor de R$ 330 mil, 

o que totalizará R$ 3,3 milhões de investimento.”29 

“O parque terá 160 mil metros quadrados, o equivalente a 16 

hectares, e beneficiará diretamente mais de 40 mil pessoas. De acordo com a 

prefeitura, o local proporcionará um espaço para as crianças brincarem, além de 

possibilitar uma maior área verde.”30 

 

FIGURA 5: Projeto do Parque Ecológico “Nelson Bugalho” 

 
Foto: Prefeitura de Presidente Prudente/Divulgação 

 
O Parque Ecológico “Nelson Bugalho” foi inaugurado no dia 14 de 

maio de 2016, às 10h.31 O secretário de planejamento da prefeitura Laércio 

Alcântara disse à Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) que: “a 

intenção é transformar o fundo de vale que abrange diversos bairros e com isso 

                                                             
29 Licitação para parque ecológico em Presidente Prudente é aberta. G1 Presidente Prudente, Presidente Prudente, 
18 de maio de 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-
parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html>. Acesso em:  28 de agosto de 2017. 
30 Licitação para parque ecológico em Presidente Prudente é aberta. G1 Presidente Prudente, Presidente Prudente, 
18 de maio de 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-
parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html>. Acesso em:  28 de agosto de 2017. 
31Presidente Prudente ganha parque ecológico. SP Notícias, São Paulo, 20 de maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/presidente-prudente-ganha-parque-ecologico/>. Acesso em 
15 de outubro de 2017. 

http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/05/licitacao-para-parque-ecologico-em-presidente-prudente-e-aberta.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/presidente-prudente-ganha-parque-ecologico/
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dar uma nova cara para toda região o que deve resultar inclusive na valorização 

imobiliária e na qualidade de vida da população”.32 

Dias após a inauguração, um morador de Presidente Prudente 

denunciou ao Ministério Público a situação do parque. Ele informou que, no local, 

a vala de concreto estava aberta para a captação de águas pluviais, sem 

cercamento, o que poderia ocasionar “graves acidentes”, pois há áreas verdes, 

pista de pedestres e ciclovia ao redor. A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 

e do Urbanismo, o Ministério Público Estadual (MPE) passou a apurar a situação 

do Parque Ecológico São Lucas/São Matheus.33 

Para a moradora Ana Paula Alencar34, o parque é regular, mas 

precisava de um bebedouro, ela aponta que as pistas estão quebradas, porque 

o caminhão vem limpar e passa por cima delas. Além da falta de bebedouro, a 

estudante Sabrina Barreto35 aponta que há excesso de mato e vandalismo. A 

jovem se queixa da falta de iluminação, mas pondera que às vezes o problema 

não só culpa dos órgãos públicos e sim das pessoas que o frequenta. 

Segundo a planta do Parque Ecológico “Nelson Bugalho”, fornecida 

pelo responsável pelo projeto, Maurício Fernandes, na Secretaria de 

Planejamento e Habitação de Presidente Prudente, no dia 30 de agosto de 2017, 

às 11h, o Parque possui uma ciclovia de 922m de percurso; uma pista de 

percurso principal de 2 km; uma pista de percurso secundário de 950m; uma 

pista para trilha de 710,5m; uma pista para passeio público; uma pista oficial de 

bicicross; uma pista de skate; uma quadra poliesportiva coberta; um campo de 

futebol; um campo de vôlei de areia; duas academias de terceira idade (A.T.I.); 

uma área com equipamentos de ginástica; duas áreas de playground e sete 

portões de acesso. 

O arquiteto Maurício Fernandes 36  acredita que o projeto pôde 

proporcionar mais interação social entre os bairros que o parque abrange: São 

Lucas e São Matheus. Os principais motivos para elaboração do projeto, 

                                                             
32 Com diversas atividades e apresentações, prefeito inaugura Parque Ecológico do São Lucas. Site da Prefeitura de 
Presidente Prudente, Presidente Prudente, 14 de maio de 2016. Disponível em: 
<http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=33276>. Acesso em 15 de outubro de 2017.  
33FONSECA, S. Promotoria apura situação de parque recém-inaugurado em Prudente. G1 Presidente Prudente, 
Presidente Prudente, 19 de maio de 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-
regiao/noticia/2016/05/promotoria-apura-situacao-de-parque-recem-inaugurado-em-presidente-prudente.html>. Acesso 
em 16 ago. 2017.   
34 Entrevista com Ana Paula Guedes Alencar, 36 anos, feita dia 17 nov. 2017 às 19h15 com a moradora. 
35 Entrevista com Sabrina Barreto da Silva, feita dia 17 nov. 2017 às 19h30. 
36 Entrevista cedida por email no dia 2 out. 2017. 

http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=33276
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/05/promotoria-apura-situacao-de-parque-recem-inaugurado-em-presidente-prudente.html
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2016/05/promotoria-apura-situacao-de-parque-recem-inaugurado-em-presidente-prudente.html
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segundo o arquiteto, foram de preservação da área, para fornecer lazer para a 

comunidade, segurança, além da já citada interação entre os bairros. De acordo 

com ele, a população já vinha solicitando a usabilidade do fundo de vale 

abordado, e que hoje, com a estrutura montada, todos podem desfrutá-la, não 

só os moradores da comunidade próxima. O terreno, antes de virar parque, de 

acordo com a descrição de Maurício, era degradado, com pouca iluminação, com 

“mato alto” e era utilizado para descartes de entulho. Hoje, ele fala que a 

conservação por parte da comunidade é precária. “Já ouvi falar que o vandalismo 

reina no local e que já foram roubadas as fiações dos postes”. O projeto não foi 

finalizado 100%, ele cita que a pintura da pista de ciclismo é um dos detalhes 

que faltam. 

Mas para os moradores, a falta é ainda mais agravante. Algo 

observado pelos olhos de uma criança, Pedro Minelli37 de 10 anos, aponta que 

há vários buracos e postes de iluminação com defeito que às vezes não 

funcionam. Além disso, a falta de água encanada faz com que os frequentadores 

optem por usar uma mina de água. 

 Por meio dos diários de campo foi possível notar que o parque tem 

uma estrutura bastante denegrida. Isso se reflete no banheiro e quiosques do 

local. Também a lagoa localizada no Centro do parque é bastante suja, o que 

permite concluir que o parque não passa há algum tempo por uma manutenção 

ou limpeza. 

Por outro lado, o ambiente é bastante arejado devido à quantidade 

de árvores plantadas que há, em razão disso, quase todos os assentos ficam 

ocupados com pessoas que buscam um momento de lazer. Lazer para as 

crianças que utilizam os playgrounds que, diferente das outras estruturas do 

parque, estão bastante conservados. O esporte também pode ser praticado nas 

duas quadras de concreto e no campo gramado que há no parque. 

  

                                                             
37Entrevista com o morador do bairro Pedro Ribeiro Minelli de 10 anos, dia 17 nov. 2017, às 19h40.  
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5 CURADORIA 

 

5.1 Introdução 

 

A palavra “curador” segundo Chiodetto (2013) vem do idioma latim 

e o significado que mais se aproxima do português é tutor, ou seja, o curador é 

responsável por administrar algo. Sobre a importância do trabalho deste 

profissional em uma exposição fotográfica, a curadora Ana Mattos Porto 

Patto38afirma que o papel dele vai além de montar a exposição: “a figura do 

curador hoje está muito ligada também à questão de viabilizar esses projetos, 

falar pela instituição, articular parceiros, colecionadores, patrocinadores etc”. 

O principal trabalho de um curador, segundo Chiodetto (2013), é a 

pesquisa. Para ele, este profissional deve estar conectado, não somente às 

questões da arte, mas também aos contextos comportamentais, econômicos, 

políticos e tecnológicos que impactam na percepção. Chiodetto (2013) ainda 

pontua que o curador agencia o trâmite entre obras, conceitos e público, e essa 

função é feita com critérios e delicadeza e delicadamente. 

Este capítulo corresponde ao trabalho fotodocumental que resultou 

em uma exposição fotográfica realizada nos objetos de estudo: os parques do 

Povo, das Andorinhas, e o Ecológico Nelson Bugalho, de Presidente Prudente. 

Para a produção do material, foi estudada a interação da comunidade local com 

os parques fotografados. As fotografias feitas foram expostas para que a 

comunidade veja e se conscientize sobre as formas de uso e papel social dos 

parques. 

Essas fotografias podem contribuir para a preservação das áreas 

verdes e espaços ambientais do município que são espaços destinados ao lazer. 

Também essas imagens contribuem para os arquivos do contexto histórico e 

social da cidade de Presidente Prudente. Esses dois quesitos são os que 

justificam a relevância social desta exposição fotográfica.  

Chiodetto (2013, p.74) aponta que, ao pensar um projeto 

expositivo, a preocupação em traçar estratégias que façam o visitante sentir 

                                                             
38Entrevista feita com a curadora e pesquisadora Ana Mattos Porto Patto, dia 23 fev. 2018, às 14h, por telefone. 
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entrando em outra dimensão está sempre presente. O autor afirma que a 

“exposição é como uma nave, uma pausa no fluxo acelerado da cidade”. 

Para a curadora Ana Patto 39 , pode-se construir o espaço da 

exposição para ajudar a determinar o fluxo de pessoas. Para ela, a forma de 

aprendizado sobre o conteúdo da exposição é pessoal devido à narrativa 

construída pelas fotografias da mostra. 

Ainda segundo a curadora, o papel de um curador vai além de 

colocar e organizar as obras em um espaço, mas cabe a ele ir atrás de recursos, 

patrocinadores, colaboradores, contatos, artistas. Para Pato40, uma exposição é 

uma forma de narrativa, que contém textos e vídeos que podem auxiliar na 

compreensão desta mensagem.  

De acordo com Ana Patto41, o primeiro passo é ter a ideia do 

assunto que se quer pesquisar, para depois planejar a exposição e deixá-la 

palpável, ou seja, concreta. Segundo a curadora, um dos critérios para que uma 

exposição seja positiva, é ter um espaço adequado que receba bem o projeto e 

também possuir recursos para realizá-lo. Para Patto 42 , há muitas áreas 

envolvidas: iluminação, montagem, cenografia, arquitetura, entre outras. 

De acordo com o livro Museologia – Planejamentos e Exposições, 

organizado em 2001 pela Universidade de São Paulo (USP), as exposições são 

mais do que o simples processo de expor objetos com um texto e legendas. 

Muitos fatores diferentes influem na comunicação da exposição com o visitante, 

sejam eles: cor, textura, som e iluminação; a maneira como objetos culturais ou 

áreas de conhecimento são agrupados; a distribuição de espaço na 

apresentação; a adequação do texto ao público-alvo e a linguagem usada. 

  O curador de uma exposição tem o papel de coordená-la. Segundo 

Sousa (2007), a prática curatorial corresponde à montagem de uma exposição, 

que são mostradas em espaços públicos. “A exposição de arte e o artista são o 

material de trabalho para a atuação do curador”. (SOUSA, 2007, p.17) 

 

 

                                                             
39Idem 
40 Idem 
41Idem 
42Idem 
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5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo Geral 

Promover a reflexão social sobre o uso de três parques prudentinos: Parque do 

Povo, Parque das Andorinhas e Parque Ecológico Nelson Bugalho. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

● Aplicar técnicas fotográficas para produção de imagens sobre os três 

parques; 

● Detalhar visualmente os parques à comunidade usuária do local; 

● Ressaltar a importância desses espaços públicos para a interação social 

da cidade. 

 

5.3 Justificativa   

 

De acordo com o livro Museologia – Planejamentos e Exposições, 

organizado em 2001 pela Universidade de São Paulo (USP), as exposições, se 

feitas com atenção e imaginação, podem inspirar, surpreender e educar. Tendo 

isto, a relevância social deste projeto se justifica pelo fato da fotografia ser um 

recurso visual e por ser de fácil acesso, e portanto, seu conteúdo pode ser capaz 

de atingir mais pessoas. Além disso, por meio desta exposição, acredita-se 

contribuir para a galeria documental histórica do município de Presidente 

Prudente.  

No âmbito pessoal, a justificativa é entrar em contato com a 

realidade social dos parques escolhidos e compreender sua realidade. Também 

poder apreciar, de forma indireta, os benefícios dessas áreas de lazer como 

pesquisadores. Além disso, é a primeira vez que os alunos envolvidos nesta 

proposta organizam uma exposição. 

 

5.4 Público-alvo 

 

O livro Museologia – Planejamentos e Exposições, organizado em 

2001 pela Universidade de São Paulo (USP), mostra que o público-alvo ajuda a 

adaptar a exposição às necessidades, aos interesses e às preferências do 
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visitante. Seguindo as dicas para planejar uma exposição, é necessário 

conhecer o perfil do seu visitante.  

Ele aponta que o público-alvo de uma exposição pode incluir uma 

grande variedade de idades, aptidões e diferenças culturais. Para garantir 

resultados mais agradáveis e educativos em qualquer exposição, é essencial 

defini-lo. Assim, foi percebido que a exposição, por ser apresentada em um 

cenário familiar da comunidade estudada, é destinada a todas as idades e 

classes sociais da cidade, especialmente aos frequentadores dos três espaços 

públicos foco deste estudo. 

 

5.5 Critérios fotográficos 

 

As fotografias mostram os parques e a comunidade que frequenta 

os locais. A exposição visa divulgar o material produzido pelos alunos do curso 

de Jornalismo e interagir com o público que passa ou usufrui dos parques. A 

escolha pela fotografia como veículo de comunicação se dá pelo fato de ser um 

meio de documentar e registrar os parques e a comunidade que os frequenta. 

Santos (2010) aponta que, para lidar com uma exposição, é preciso não ter 

regras e esquemas pré-definidos.   

Houve uma pesquisa antes da prática fotográfica para melhor 

contextualização do local e, consequentemente, um melhor resultado das 

imagens. Foram utilizados planos, ângulos e regras de composição que se 

adequaram às intenções dos fotógrafos e que evidenciaram suas impressões 

sobre os parques. 

As fotografias foram selecionadas a partir da aderência à proposta 

do trabalho e qualidade técnica e estética, sendo expostas 60 imagens, 20 de 

cada espaço. A exposição ocorreu durante 10 dias em cada um dos parques 

fotografados – de 1º a 10 de maio no Parque Ecológico Nelson Bugalho; de 11 

a 20 de maio no Parque Andorinhas; e de 21 a 30 de maio no Parque do Povo. 

A narrativa das imagens foi determinada de acordo com o tema, para que uma 

fizesse conexão com a outra, também em relação à cor e às formas de cada uma 

delas. Para seleção das imagens, foram também considerados seus conteúdos 

a fim de mostrar a veracidade da rotina de cada parque. Cada foto possui uma 
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legenda com informações sobre os parques, o que complementa as imagens e 

se adequa ao jornalismo.  

De acordo com a Lei Federal 9.610 de 1998, artigo 79, o autor da 

fotografia possui o direito de reproduzi-la. Sendo assim, por meio dessa Lei, 

todos os fotografados com rosto nítido na imagem assinaram um termo, cedendo 

de forma gratuita, irrevogável e por tempo indeterminado o uso do arquivo. Já 

referente às crianças, as autorizações foram cedidas pelos responsáveis.   

No que diz respeito à escolha das fotografias em uma exposição, 

Chiodetto (2013) aponta que, ao fazer um recorte de um acervo coletivo, é 

preciso “ouvir” o que as obras dizem para poder criar conexões entre elas. O 

autor ainda pontua que esse é um trabalho delicado, pois ao expor fotografias 

de autores diferentes é necessário fazer com que haja uma espécie de 

eletricidade entre elas ligando uma a outra.  

A curadora Ana Patto43 fala que a escolha das obras para uma 

exposição depende de vários fatores, dentre eles a intenção que se quer passar, 

onde será exibida e o contexto da exposição. “Os critérios vêm das condições 

que vão enquadrar”.  

Um dos maiores desafios ao montar uma mostra coletiva, segundo 

Chiodetto (2013), é o de conseguir que todas as partes dialoguem entre si e sem 

que uma roube o lugar da outra. As imagens mostram pessoas utilizando os 

parques das várias maneiras que fazem em seu cotidiano. Por outro lado, os 

parques com menor fluxo de usuários também foram evidenciados. As 

fotografias não seguiram um padrão de enquadramento, sendo assim, entre as 

60 expostas, são todas com cor, pois, neste sentido, o intuito é valorizar o 

ambiente natural e transmitir a sensação ao espectador.  

Para Santos (2010), as fotografias expostas se convertem em fluxo 

de pensamento que geram frases e, finalmente, um texto. “Gosto de escrever 

olhando as imagens. É como se as palavras estivem enclausuradas nas texturas, 

nas dobras da composição e, durante esse exercício, elas se libertassem”. 

(SANTOS, 2010, p. 86). 

 

 

                                                             
43Entrevista feita com a curadora e pesquisadora Ana Mattos Porto Patto, dia 23 fev. 2018, às 

14h, por telefone. 
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5.6 A peça prática: as fotografias da exposição 

 

5.6.1 Parque ecológico Nelson Bugalho 

 

  Para realçar a função social do parque, o objetivo desta narrativa 

foi de mostrar a sua visão ampla, seguida de atividades realizadas, os 

equipamentos disponíveis no local e o fundo de vale. Também foram mostrados 

como esses equipamentos são usados e como estão degradados, bem como o 

ambiente geral do parque, ou seja, a pista de caminhada, por exemplo. Os 

aspectos valorizados foram estes, bem como a qualidade da imagem, cor e seu 

conteúdo.  

 

 
FIGURA 6 - Os bairros em torno do parque, São Lucas e São 

Matheus possuem 10 mil moradores 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 07 mar. 2018 
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FIGURA 7: Frequentadores se queixam do tamanho do mato em 
torno do local 

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 14 fev. 2018 
 
 

FIGURA 8: Os moradores reclamam que os caminhões do parque 
quebram as pistas 

 
 

Foto: Elisama Reis 
Data: 26 fev 2018 
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FIGURA 9: O parque tem uma pista de caminhada com percurso 
de 2 km, parte dela danificada 

 
 

Foto: Maria Júlia Meyer 
Data: 02 mar. 2018 

 
 
 
 
 

FIGURA 10: É comum encontrar pessoas utilizando as pistas do 
parque para a prática de exercícios físicos 

 
 

Foto: Elisama Reis 
Data: 17 fev. 2018 

 
 
 
 
 

 



72 
 

 
 

FIGURA 11: A maioria dos frequentadores da pista de skate são 
crianças com patins e bicicleta 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 05 mar. 2018 

 
 
 
 
 

 
FIGURA 12: Das pessoas que fazem exercício físico no espaço, é 

comum que levem um animal como acompanhante 

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 17 fev. 2018 
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FIGURA 13: Alguns dos frequentadores optam por utilizar o 
parque no período da tarde, quando o sol está mais fraco 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 05 mar. 2018 

 
 
 
 

FIGURA 14: O parque tem uma ciclovia, além de uma pista de 
skate, campo de futebol, de vôlei de areia e duas academias da 

terceira idade 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 05 mar. 2018 
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FIGURA 15: Pelos muros e paredes do parque é possível ver 
palavras pichadas, dentre elas, as indignações de quem passa 

pelo local 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 05 mar 2018 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 16: Apesar de ter uma grande extensão, em vários 
momentos do dia, o parque fica vazio 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 02 mar. 2018 
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FIGURA 17: O local foi desenvolvido com espaços e lazer para as 
crianças brincar 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 05 mar. 2018 

 

 
FIGURA 18: O parque conta com duas áreas de playground que 

são destinadas ao uso infantil 

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 02 mar. 2018 
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FIGURA 19: Além da falta de iluminação, os frequentadores 

reclamam da falta de cuidado de outros moradores 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 02 mar. 2018 
 
 
 
 

FIGURA 20: No passado a área, hoje destinada ao lazer era 
aberta e com um curso de água passando 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 12 mar. 2018 
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FIGURA 21: São 160 mil metros quadrados de área verde 
destinada ao lazer 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 05 mar. 2018 

 
 
 

FIGURA 22: Antes da construção do parque, o local servia para 
descarte de entulhos 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 26 fev. 2018 
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FIGURA 23: O projeto consistia em dar uma cara nova ao fundo 
de vale que abrange os bairros da região 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 14 fev. 2018 

 
 
 
 
 

FIGURA 24: Os moradores reclamam que não há bebedouros no 
local e que água é somente a que passa no córrego 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 05 mar. 2018 
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FIGURA 25: O parque ecológico foi inaugurado em 14 de maio de 

2016 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 12 mar. 2018 

 

 

 

5.6.2 Parque das Andorinhas 

 

  A partir das fotografias, foi retratado o uso do espaço público e a 

forma como as pessoas usufruem desses locais e do que eles oferecem. A 

narrativa se constrói por meio desses temas, usando recursos como cor e luz 

para dar ligação entre uma e outra. A função social deste espaço pode ser 

notada a partir desta narrativa. 
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FIGURA 26:Antes da construção do parque, o projeto viabilizava 
somente a construção de uma galeria de águas pluviais 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 11 mar. 2018 

 
 
 
 

FIGURA 27:Moradores da região se queixam de que, os poucos 
bebedouros existentes, estão danificados

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 13 fev. 2018 
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FIGURA 28:Um frequentador do parque acredita que o espaço já 
esteve em melhores condições e que hoje ele está largado 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 25 mar. 2018 

 
 
 

FIGURA 29:Uma característica do parque é que ele foi construído 
em cima de um fundo de vale na entrada do bairro da Cohab 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 24 fev. 2018 
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FIGURA 30: A construção do parque foi resultado de pedido feito 
por moradores 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 19 fev. 2018 

 
 
 
 
 

FIGURA 31:Os parques em geral, podem proporcionar qualidade 
de vida às pessoas 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 19 fev. 2018 
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FIGURA 32: Há tempos a população vinha pedindo por uma área 
de lazer no local e em dezembro de 1988 o parque foi inaugurado 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 11 mar. 2018 

 
 
 
 

FIGURA 33: Em 2005, o local passou por modificações como 
quiosques, arborização e construção de bancos para assento 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 25 fev. 2018 
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FIGURA 34: Os moradores contam que havia mais patos na 
lagoa, porém hoje não há nenhum 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 11 mar. 2018 

 
FIGURA 35:A pista de bocha foi construída em 2005 junto com a 

reforma 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 28 fev. 2018 
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FIGURA 36: Outro morador do bairro comenta que o parque 
possui boa estrutura para o lazer 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 25 fev. 2018 

 
 
 
 
 

FIGURA 37: A revitalização de 2005 pôde dar um tratamento 
paisagístico no local e interferiu positivamente nos novos usos 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 25 fev. 2018 
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FIGURA 38:De acordo com um morador, o parque serve para 
qualquer pessoa usar 

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 05 mar. 2018 

 
 
 

FIGURA 39: É possível ver no ambiente público, o descarte 
inadequado de utensílios pessoais poluindo o local 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 11 mar. 2018 
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FIGURA 40:Apesar de o parque ser um dos maiores complexos 

urbanísticos da cidade, há descuido por parte dos usuários 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 25 fev. 2018 

  
 
 

FIGURA 41:Por estar localizado entre várias casas, o parque se 
tornou ponto de encontro 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 11 mar. 2018 

 
 



88 
 

 
 

FIGURA 42:Um dos principais públicos do parque são as crianças 
que frequentam mais aos finais de semana 

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 13 fev. 2018 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 43:As pessoas aproveitam o ambiente natural do parque 
para garantir uma boa foto em família 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 19 fev. 2018 
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FIGURA 44:A história dos parques está relacionada à 

urbanização e socialização da cidade de Presidente Prudente 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 17 fev. 018 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 45:Embora o parque tenha um grande espaço, há 
apenas uma área com playground 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 25 fev. 2018 
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5.6.3 Parque do Povo 

   

  No Parque do Povo, a narrativa se constrói primeiro em mostrar as 

atividades físicas proporcionadas pelo vários espaços no local destinados para 

este fim e também para o convívio social. Após isso, foram mostrados os 

equipamentos que o parque possui. Assim como os outros dois parques, aqui 

também foram valorizados aspectos de qualidade na imagem e de conteúdo e 

também mostra como o local está sendo cuidado. 

 

 

FIGURA 46: O Parque do Povo, uma das áreas mais expressivas 
da cidade, foi construído sobre o fundo de vale Córrego do Veado 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 01 mar.2018 
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FIGURA 47: Segundo um morador das proximidades, o parque é 
um dos lugares mais adequados da cidade para pedalar 

 
Foto: Elisama Reis  
Data: 16 fev. 2018 

 
  
FIGURA 48: O parque possui áreas de gramado e locais para uso 

múltiplo 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 14 fev. 2018 
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FIGURA 49: Grande parte dos frequentadores usam o local para 
pratica de atividades físicas 

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 24 fev.2018 
 
 
 

FIGURA 50: São realizados vários tipos de atividades no parque: 
luta, corrida, caminhada, futebol, vôlei, aulas funcionais, basquete 

e outros 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 16 fev. 2018 
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FIGURA 51: O parque possui um campo sintético frequentado por 
crianças, jovens e adultos para a prática de futebol rugby ou 

futebol americano 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 24 fev. 2018 

 
 
 
 

FIGURA 52: O parque foi um projeto para reurbanizar o local que 
era pouco habitado 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 16 fev. 2018 
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FIGURA 53: Há quem faça do local uma “loja a céu aberto” para o 

comércio de mercadorias e serviços 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 18 fev. 2018 

 
 
 

FIGURA 54: A faixa linear que forma o parque possui 3 km de 
extensão constituída de calçadas, pistas e quiosques 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 24 fev. 2018 
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FIGURA 55: O principal horário em que os frequentadores utilizam 
é no fim da tarde 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 19 fev. 2018 

 
 
 
 

FIGURA 56: A qualidade dos brinquedos é mantida por meio de 
manutenções feitas por funcionários públicos 

 
Foto: Elisama Reis 
Data: 04 mar. 2018 
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FIGURA 57: Algumas estruturas se assemelham a obras de arte 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 24 fev. 2018 

 
 
 

FIGURA 58: Pessoas com deficiência física também podem fazer 
utilização da estrutura ofertada pelo parque 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data; 25 fev. 2018 
 
 
 
 
 
 

 



97 
 

FIGURA 59: Os frequentadores se expressam com liberdade na 
infraestrutura do parque 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 24 fev. 2018 

 
 
 
 

FIGURA 60: Principalmente aos finais de semana, há um 
crescimento de vendedores ambulantes 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 24 fev.2018 
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FIGURA 61: O Parque do Povo foi inaugurado em 1982 e os 
obras retornaram em 1995 com foco na canalização do córrego 

 
Foto: Rafael Moreira 
Data: 06 mar. 2018 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 62: Em alguns locais menos frequentados do parque, as 
estruturas não estão bem cuidadas 

 
Foto: Rafael Moreira 

Data: 17 fev.2018 
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FIGURA 63: O parque passou por modificações em 2005, entre 
elas, implantações de equipamentos de lazer 

 
Foto: Adrielle Rozende 

Data: 06 mar. 2018 

 
FIGURA 64: Devido à presença de carros no local é notável a 

grama danificada 

 
Foto: Maria Júlia Meyer Dias 

Data: 10 mar. 2018 
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FIGURA 65: O parque ocupa aproximadamente 460 mil m2 da 
área central da cidade 

 
Foto: Maria Júlia Meyer 

Data: 13 fev. 2018 

 

 

 

5.7 Estrutura 

 

Foram produzidas 1.371 fotografias e escolhidas em orientação as 

que foram expostas no Parque do Povo, no Parque das Andorinhas e no Parque 

Ecológico “Nelson Bugalho”, sendo selecionadas apenas 60. As imagens foram 

reveladas no formato 20X25 cm e em cor. As imagens fotográficas foram 

expostas em forma de varal, penduradas com prendedores em um fio de arame, 

amarrado entre hastes de ferro produzidas de forma terceirizada. O formato da 

exposição foi triangular, com cada lado sendo dedicado a um parque. Em três 

linhas, foram dispostas as 20 fotografias de cada. A iluminação foi natural, assim 

as mostras aconteceram durante o período diurno exclusivamente.  

Os locais escolhidos em cada parque para exposição foram: no 

Parque Ecológico Nelson Bugalho, na entrada do portão cinco, próximo ao ponto 

de wifi, na Rua Victório Furlanetto, Jardim Santa Olga; no Parque das 

Andorinhas, foi escolhido ao lado da lagoa, ponto de referência do local; e no 

Parque do Povo, foi escolhido o local ao lado da ciclovia, em frente ao Colégio 
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Poliedro. Justificou-se a escolha desses espaços dentro dos parques, pois são 

planos e contam com movimentação de pessoas.  

Os horários de duração da exposição no Parque Ecológico e no 

das Andorinhas foi das 14h às 18h, pois foi percebido que durante o dia havia 

mais circulação de pessoas e, à noite os portões de ambos eram fechados. Já 

no Parque do Povo, a mostra foi das 15h às 19h, pelo fato de ser o espaço mais 

frequentado dos três e, portanto, um dos seus horários mais movimentados é 

período de fim da tarde.  

É relevante ainda prever as possibilidades de acesso físico e 

intelectual à exposição, como também o conforto possível para visitantes de 

todas as idades e condições físicas. Isto faz parte do processo de planejamento. 

Assim, para que o público-alvo seja atingido, optou-se por realizar a exposição 

nos próprios parques, o que a torna mais acessível aos usuários dos espaços. 

Antes da exposição houve uma divulgação do evento. Os 

integrantes do grupo criaram uma página no Facebook e compartilharam em 

redes sociais convites para a mostra. Além disso, moradores foram convidados 

dias antes de forma presencial, ou seja, o grupo foi de porta em porta convidar 

os residentes que moram mais próximos aos objetos de estudo. Também foram 

elaborados convites feitos pelos alunos desse trabalho para serem entregues em 

comércios e para ambulantes das ruas próximas aos parques. 

Enquanto ocorreu o evento, houve um caderno de assinatura para 

que o público relatasse sua experiência e opinião referente à exposição. Desta 

forma, foi realizada uma pesquisa de opinião com o objetivo de adquirir dados 

sobre o resultado final do evento para o público-alvo. Um folder de quatro 

páginas também foi oferecido nos dias da mostra indicando qual o intuito da ação 

e o porquê da elaboração deste trabalho, assim como a legenda de cada 

fotografia para que fosse possível ao público acompanhar da melhor maneira 

possível o trabalho. O folder foi produzido pela designer Mariana Ferreira, de 

forma terceirizada, conforme consta na figura 69. 
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FIGURA 66: Exposição ocorrendo no Parque Ecológico Nelson Bugalho 

 

Autoria: Maria Júlia Meyer 
Data: 01 mai. 2018 

 

FIGURA 67: Exposição acontecendo no Parque das Andorinhas  

 

Autoria: Elisama Reis 
Data: 13 mai. 2018 
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FIGURA 68: Exposição acontecendo no Parque do Povo 

 

Autoria: Elisama Reis 
Data: 21 mai. 2018 
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FIGURA 69: Folder da exposição 

 

 
Autoria: Mariana Ferreira 

 

 

 

 



105 
 

 

 

O nome Eco Visão foi sugerido e escolhido após muitas 

discussões, que ocorreram em aproximadamente um ano. “Eco” remete aos 

parques e “Visão”, à fotografia. O logotipo também busca esta relação uma vez 

que utiliza uma folha que forma um olho.  

 

FIGURA 70: Logotipo da exposição 

 

Autoria: Mariana Ferreira 

 

  Segundo a designer Mariana Ferreira 44 , contratada para a 

elaboração do material gráfico deste trabalho, o olho representa duas “facetas” 

do projeto: a de mudar a visão das pessoas em relação aos parques e a visão 

do fotógrafo. Já a folha remete aos parques. O verde representa a natureza e 

renovação, já o branco se refere ao “puro e ao moderno”45. Mariana afirma 

também que a identidade visual da exposição é o que chama a atenção do 

público-alvo e pode determinar se o trabalho vai atingir seu objetivo ou não. “Uma 

identidade bem pensada foi essencial nesse projeto para dar à divulgação a 

mensagem que a exposição fotográfica precisava.”46 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Entrevista realizada com a designer Mariana Ferreira sobre o processo de produção das peças gráficas 
da exposição Eco Visão, por email, no dia 20 de abril de 2018.  
45 Idem 
46 Idem 
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FIGURA 71: Convite da exposição 

 

 

Autoria: : Mariana Ferreira 

 

 

5.8 Recursos técnicos 

 

Para a produção das fotografias foram utilizadas as câmeras 

fotográficas dos modelos D-7000 Nikon, 60D Canon e D-90 Nikon. As câmeras 

para a execução da peça prática, foram emprestadas pela própria Faculdade de 

Comunicação. Para seleção das fotografias foram utilizados dois notebooks, um 

das marcas Lenovo e Acer, além dos computadores disponíveis nos laboratórios 

da Universidade. Para a edição das fotografias, foi contratado o fotógrafo Murilo 

Hernandes, que fez ajustes com o intuito de melhorar apenas a qualidade das 

imagens, como cor, brilho e saturação. Foi mantida a iluminação natural, de 

acordo com a luminosidade do dia em questão. O tratamento se manteve fiel à 

fotografia, para que a mensagem original não fosse comprometida. Os 

programas utilizados foram Photoshop e Lightroom.  
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5.9 Recursos financeiros 

 

Os investimentos realizados durante o projeto foram divididos pelos 

integrantes. Gastos com transporte, combustível, alimentação, impressão, 

ligações, materiais para a exposição e imprevistos, foram divididos pelos quatro 

autores do trabalho.  

  Considerando que do Campus II da Unoeste até o Parque do Povo 

são 7km; o Parque Ecológico Nelson Bugalho está a 8,5km, e o Parque das 

Andorinhas a 5,5km, se forem realizadas 10 viagens a cada parque serão, 

aproximadamente, 210km percorridos. Com o litro da gasolina custando R$ 3,84, 

as viagens de moto, contando a variável do valor do combustível, darão cerca 

de R$ 40. Seguindo a mesma lógica, contando que a passagem intermunicipal 

de ida e volta, em 10 visitas a cada parque, serão 60 tickets, totalizando R$ 206.  

  Por sua vez, 1.000 unidades de um folder de duas páginas, em 

formato A5, couchê colorida, custou R$400,00. Já a revelação das fotografias 

em tamanho 20x25, custouR$4,25 cada uma, totalizando R$255,00 as 60 

imagens. Por sua vez, as bases de ferro para a estrutura da exposição custaram 

R$310,00; o material gráfico, R$400,00; papel cartão para a sustentação das 

imagens, R$ 80,00; impressão do trabalho escrito, R$140,00; tratamento das 

fotos, R$ 120,00.  

  Todos esses recursos somados totalizaram um investimento de 

R$1.730,00. 

Tabela 1: Custos do projeto 

 
Elaborado pelos autores 
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5.10 Recursos humanos 

  Abaixo segue o organograma de funções estabelecidas para cada 

um dos integrantes do grupo para a realização da exposição, sob supervisão da 

professora Fabiana Aline Alves: 

 

Tabela 2: Organograma de funções 

 
Elaborado pelos autores 

 

  O curador tem papel fundamental na exposição, pois “pode-se 

dizer, a grosso modo, que a prática curatorial visa, entre outras questões, à 

montagem de exposições que são mostradas em espaços públicos, dentre eles, 

museus e galerias” (SOUSA, 2007, p. 12) Para a jornalista e crítica de fotografia, 

Simonetta Persichetti47, a função deste profissional é colocar em evidência o 

trabalho de um artista. Logo, fazer curadoria é justamente isso, entender qual o 

trabalho de um artista e ajudá-lo a expor o melhor de si. 

  Além disto, de acordo com Persichetti48, o curador atua como se 

fosse um condutor que ajuda no percurso criativo de um ou mais artistas. Sousa 

(2007), aponta que existindo uma exposição artística, o curado pode desenvolver 

o seu trabalho. 

  Por se tratar de uma exposição em três espaços públicos de 

Presidente Prudente, surge a necessidade de autorização da Prefeitura para que 

                                                             
47Entrevista com a crítica de fotografia e curadora Simonetta Persichetti sobre curadoria fotográfica, cedida por email, 

no dia 09/11/2017, às 21h52. 
48Idem. 

CURADORIA E 
FOTOGRAFIA

RAFAEL MOREIRA

RESPONSÁVEL  
PELA BUROCRACIA 

E FOTOGRAFIA

ELISAMA REIS

PROJETO GRÁFICO 
E FOTOGRAFIA

ADRIELLE ROZENDE

EDIÇÃO DE TEXTOS 
E FOTOGRAFIA

MARIA JÚLIA MEYER
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o trabalho seja desenvolvido. Sendo assim, um dos integrantes ficou 

responsável pela parte burocrática, podendo ter como principais funções, além 

do contato com a Prefeitura: organizar finanças; negociação com empresas 

terceirizadas para elaboração e impressão do catálogo e da revelação das 

fotografias; realização de demais orçamentos para a exposição. 

  O responsável pelo projeto gráfico teve como função acompanhar 

o tratamento das fotografias e a produção das peças do planejamento visual 

pelos colaboradores terceirizados. 

  Para contextualizar o tema abordado na exposição e para que o 

público seja orientado em relação ao intuito de cada imagem fotográfica, houve 

legenda para cada uma delas. Esta função cabe ao editor de texto. Por sua vez, 

todos os integrantes da equipe fotografaram e participaram do processo de 

edição das fotografias.  

 

 

5.11 Cronograma 

 

Tabela 3: Cronograma das ações para realizar a exposição 

  Jan Fev Mar Abr Mai 

Fotografar x x       

Seleção das fotos     x     

Tratamento das imagens     x     

Burocracia       x   

Produção do catálogo       x   

Produção de convites       x   

Revelação das fotografias       x   

Detalhes finais       x   

Divulgação nas redes sociais       x   

Entrega de convites        x   

Exposição          X 
Elaborado pelos autores 

 

5.12 Resultados obtidos 

 

  Por meio dos retornos que o caderno de recados forneceu, é 

possível dizer que os frequentadores dos parques gostaram da exposição como 

um todo, pois há muitos elogios registrados. Uma das observações apontadas, 
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principalmente no Parque Ecológico Nelson Bugalho foi sobre a relevância do 

trabalho para realçar a importância da preservação do espaço. Muitas pessoas 

o utilizam para realizar atividades físicas, e portanto, há esta necessidade de 

cuidados com o local. Outro tema observado também escrito no caderno é sobre 

mostrar a natureza e sua simplicidade.  

  No Parque das Andorinhas, foi um dos temas principais dos 

depoimentos, a importância social dos parques e de como eles são importantes 

para a cidade de Presidente Prudente. Um dos recados também abordou sobre 

como foi relevante mostrar os benefícios dessas áreas de lazer e também a 

degradação.  

  Não muito diferente dos anteriores, no Parque do Povo, as pessoas 

falaram de como gostam do lugar, mas que também faltam cuidados da 

população para manter o espaço agradável. Observou-se também, em um dos 

depoimentos, elogios sobre o olhar fotográfico dos pesquisadores.  
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6 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

  A primeira atividade da peça prática, teve início no dia 1º de 

fevereiro de 2018. A partir dessa data, foi definitivamente iniciada a produção 

das fotografias nos parques. A princípio com o celular, para testar os ângulos, 

enquadramentos, luz e conteúdo das imagens que seriam produzidas para a 

exposição.  

  No dia 5 de fevereiro de 2018, às 20h30, na redação Facopp, 

ocorreu a primeira orientação sobre a parte da exposição. Ficou estabelecido 

então, que toda segunda-feira, das 19h às 20h40, seriam as orientações fixas 

com a orientadora Fabiana Aline Alves. Neste dia, foi discutido sobre o método 

de pesquisa, que por solicitação da banca avaliadora, deveria ser mudado.  Após 

pesquisar em vários livros, nenhum método apresentava clareza em relação ao 

que era necessário. Neste dia, após procurar a professora Maria Luísa 

Hoffmann, ela aconselhou a ir atrás do professor Rogério do Amaral para 

esclarecer o assunto. Nessa mesma orientação, foi resolvida a questão sobre a 

reserva de câmeras no laboratório.  O mesmo fez um atendimento especial para 

o grupo, que necessitava de câmeras profissionais várias vezes por semana.  

A Adrielle Rozende estava tentando encontrar um outro profissional 

da área de curadoria para realizar uma entrevista que esclarecesse pontos 

específicos de correções da banca, apontadas no semestre anterior. Uma das 

curadoras, Simonetta Persischetti, retornou o contato, dizendo que cederia a 

entrevista. 

A partir do dia 5 de fevereiro, uma planilha no Excel começou ser 

feita com os nomes de cada indivíduo fotografado nitidamente durante as 

práticas a campo, pois as autorizações de uso de imagem foram necessárias 

para quem teve o rosto explícito nas fotografias. Nesta planilha consta o nome 

do fotografado, do arquivo e telefone de contato. 

  No dia 6 de fevereiro, a integrante Maria Júlia esteve presente na 

universidade, no período da noite, para marcar uma conversa com o professor 

Rogério Amaral sobre a metodologia do trabalho. No dia seguinte, a conversa foi 

realizada com sucesso e o método escolhido foi então, o estudo de caso. Rogério 

recomendou dois livros e imediatamente, a mesma foi atrás das mudanças. 
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  Enquanto isso, na mesma semana, o Rafael tentava ligar na 

prefeitura para obter informações sobre autorização de os parques para a 

exposição fotográfica. Foi preciso enviar um email para a Secretaria do Meio 

Ambiente de Presidente Prudente para solicitar o uso dos locais, junto com um 

da Unoeste e coordenação do curso afirmando que se tratava de um TCC e que 

a peça prática seria uma exposição fotográfica a ser realizada no mês de maio.  

No dia oito de fevereiro, foi enviado o email, às 19h50, com o texto 

do ofício para a coordenadora do curso Carolina Costa Zoccolaro Mancuzo. Ela 

o enviou de volta e o mesmo foi enviado para a Secretaria aos cuidados do 

secretário Portella Rodrigues.  

No dia seguinte, as autorizações de imagem foram impressas e 

duas câmeras foram retiradas na coordenação do curso para tirar fotos no fim 

de semana posterior. No dia 11/02, domingo, foi primeiro dia oficial de fotografias 

no Parque Ecológico Nelson Bugalho, onde a orientadora estava presente 

auxiliando nas funções da câmera referentes à luz, foco e armazenamento dos 

arquivos.  

  No feriado de carnaval que se sucedeu, dias 10, 11, 12 e 13 de 

fevereiro, houve dificuldade para fotografar. Devido às chuvas, não foi produzido 

o planejado, pois o medo de danificar o equipamento da faculdade, não permitiu. 

Porém dia 13 o tempo “limpou” consideravelmente, e na parte da manhã e tarde 

foi possível produzir algumas fotografias iniciais do Parque das Andorinhas e do 

Parque do Povo. No fim de semana do dia 16 e 17 de fevereiro, foram feitas 

fotografias dos três parques no período da manhã e da tarde. Na orientação do 

dia 19/02, foram vistas as primeiras fotos produzidas e decidido que no dia 

seguinte às melhores seriam separadas. 

  No dia 20 de fevereiro, uma curadora de São Paulo, Ana Patto, 

respondeu a Adrielle no Facebook, dizendo que poderia dar uma entrevista por 

telefone na sexta feira, dia 23, às 14h. A entrevista foi feita com sucesso e durou 

cerca de 20 minutos. No fim de semana do dia 23, 24, e 25 de fevereiro, também 

foram feitas fotografias com êxito nos três parques.  

  No dia 26 de fevereiro, houve outra orientação, esta para avaliar 

mais fotos e fazer a pré-seleção. Foram feitos ajustes de aspectos técnicos sobre 

foco e luz para as próximas fotografias ficarem melhores. No dia cinco de março 

foi percebido, que faltavam apenas fotos sobre córregos dos parques e mais um 
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fim de semana de fotos se passou. No dia 12 de março, a orientação se pautou 

nas últimas fotos analisadas e sobre o suporte para as fotografias na exposição.  

 

A princípio a ideia era mandar fazer suportes de madeira, que combinassem com 

o parque. Porém, chegou-se à conclusão que o valor do material era alto para o 

orçamento do grupo. Ficou definido que a exposição seria em forma de varal, 

como já havia sido especificado no trabalho, e que o suporte seria de ferro. No 

dia 16 de março, com o orçamento em mão, foi decidido e mandado a serralheria 

fazer.  

  No dia 26 de março, a orientação pautou-se na ordem das 

fotografias finais escolhidas para a exposição, sendo 20 de cada parque. No dia 

2 de abril, foram feitas correções nas legendas para cada foto produzida, nova 

organização da ordem das fotografias do Parque do Povo e foi discutida sobre a 

diagramação do catálogo da exposição, que por uma questão de custos se 

tornou um folder.  Ficou decidido que a identidade visual da exposição seria 

terceirizada. 

   Houve preocupação financeira em relação ao restante do trabalho, 

custos para revelação das fotos, impressão do trabalho, tratamento das 

fotografias e demais gastos. Neste mesmo dia, a caixa de entrada do email foi 

verificada que a Secretaria do Meio Ambiente já havia respondido. Já no dia 16 

de fevereiro, acerca da solicitação de autorização do uso dos parques. Portanto, 

o documento já estava em nossas mãos e tudo corria bem.  

  Nos dias 6, 7 e 8 de abril, foram feitas correções na parte teórica 

como desejado pelos integrantes da banca. Na orientação do dia 9 de abril, 

foram ajustadas as legendas para as fotografias selecionadas, debateu-se sobre 

a revelação das imagens, diagramação do catálogo, custos e profissional 

terceirizado que fez o padrão editorial para a peça e convites da exposição.  

  No dia 9 de abril, foi feita outra orientação com foco em ajustes 

sobre a revelação das fotografias, pois algumas deveriam ser cortadas nas 

bordas. E também sobre a diagramação dos convites, folder e divulgação nas 

redes sociais. 

  Na seguinte semana, dia 14 de abril, o grupo se reuniu na casa do 

Rafael para testar a estrutura da exposição. Após montada, foi visto que ficou 

muito pesado e que ela não aguentaria o papelão como suporte das fotografias. 
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Sendo assim, os papelões foram removidos, deixando apenas o papel cartão 

como suporte das fotos.  Foram solicitados três ferros finos pequenos para 

encaixar nas partes superiores da estrutura para evitar que tombasse para o 

meio.  

  Formou-se um triângulo com os ferros de cima encaixados, não 

deixando a estrutura desmontar. E assim se fez, no dia 20 de abril foi montada 

a estrutura novamente para teste com todas as imagens no varal e o resultado 

obtido foi positivo.  

  No dia 15 de abril foi elaborada a apresentação para o Colóquio de 

Pesquisa da Facopp para ser apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso 

no dia seguinte. Após a apresentação, o grupo se reuniu para conversar sobre a 

estrutura da exposição, que então ficaria com esses ferros novos para segurá-

la, e também sobre as datas disponíveis que cada um teria para cuidar da 

exposição nos dias que estivesse ativa no mês de maio. Havia muita 

preocupação com os prazos e com as correções no material gráfico de 

divulgação. 

  Dois dias depois, houve uma tentativa de redefinição para o título 

do TCC. Segundo a orientadora, a expressão “Papel Fotográfico” não possuía 

sintonia com a proposta da pesquisa e da exposição, portanto, foi pensado em 

um novo nome. E depois de mais de um ano de discussões, ficou decidido o 

nome “Eco Visão”. O título do trabalho, que antes era “Papel Fotográfico: Um 

estudo de caso sobre a importância social de três parques prudentinos”. 

  A orientação da semana do colóquio, foi mudada para quarta-feira. 

Neste dia, foi falado sobre os ajustes no material gráfico, parte teórica, e o local 

onde seria a exposição. Foi decidido, um dia depois, que as fotos seriam 

distribuídas no capítulo de curadoria.  

  No dia 20 de abril, então, houve a correção na parte teórica, com 

adição das fotografias feitas na parte prática e também do material gráfico 

produzido por uma pessoa terceira, estes em anexo. Enquanto isto, a impressão 

do material gráfico de divulgação estava sendo resolvido e ficaria pronto na 

próxima terça-feira, 24 de abril.  

  No dia 21, enviamos o trabalho para a orientadora conferi-lo e 

apontar as correções na parte teórica. A trabalho escrito foi entregue dia 27 de 

abril no atendimento do curso, como previsto e exigido.  
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  As últimas semana do mês de abril, serviram para dar ajustes finais 

para a peça prática. Tudo ocorreu como previsto. No dia 25 de abril, o Rafael e 

a Elisama, foram até a prefeitura e a câmara entregar convites para o evento. No 

domingo, dia 29, as estruturas foram testadas no parque Ecológico Nelson 

Bugalho, as mesmas foram guardadas na casa do parque, onde ficam os 

seguranças. 

  A exposição teve início às 14h do dia 1º de maio. O parque estava 

vazio, porém no mesmo horário, o secretário do Meio Ambiente, Wilson Portella 

foi prestigiar a mostra, e conversar com o grupo sobre os espaços estudados. 

Além dele, o vereador Wellington Bozo também marcou presença. Ambos 

ficaram no local por quase uma hora. Nesse dia, foram registadas 21 assinaturas 

de visita. 

  No decorrer da semana, o local ficava cerca de duas horas vazio. 

Os dias eram muito ensolarados, e visto que o local é aberto e não possui muitas 

sombras, o fluxo de pessoas começava após às 16h. Foi percebido, que os 

frequentadores do Parque Ecológico, são sempre os mesmos moradores. Sendo 

assim, após o quinto dia, os frequentadores do parque já haviam visto a 

exposição. Então, os últimos dias, praticamente não teve público e nem 

assinaturas no caderno. 

  Encerrada a mostra nesse local, o Rafael e a Adrielle, foram 

procurar um lugar próximo ao parque para deixar o material da exposição, o 

mesmo ficou na casa do caseiro, que cuida do Parque das Andorinhas.  

  No dia 11 de maio, às 14h a exposição estava montada próximo a 

lagoa no Parque das Andorinhas. Desta vez, a placa que explicava o trabalho 

ficou em um trecho de caminhada onde os pedestres passam, com o intuito de 

chamar a atenção de quem passava pelo local. Houve movimento, após as 17h, 

horário que os idosos vão até o local jogar bocha.  O primeiro público da mostra, 

foram os senhores, os mesmos conseguiram se identificar em algumas 

fotografias e chamaram outros colegas para ver. Ao final do dia, quando o 

material começou a ser retirado, um morador, apareceu correndo pedindo para 

não tirar, pois o mesmo queria ver. 

  Nos dias de exposição no parque das Andorinhas, houve um fluxo 

de mais pessoas que no local anterior. Além disso, foi percebido um interesse 

maior em relação ao conteúdo das fotografias e das legendas, muitos moradores 
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estão ali a mais de três décadas, sendo assim, eles conversavam mais com o 

grupo, falando sobre a história do local e de como o mesmo se encontra hoje.  

  Os dias estavam estáveis e o clima favorável, porém, ao decorrer 

da semana, começou uma ventania que tomava conta do local, balançando a 

estrutura e as fotografias, de forma que impossibilitava a visualização. Por sorte, 

o vento durava pouco tempo, cerca de minutos, o que não atrapalhou o fluxo.  

  Dia 19, sábado, amanheceu chovendo. Então houve preocupação, 

se a exposição aconteceria ou não. Por volta das nove da manhã, o sol começou 

aparecer, o que não impediu que a exposição acontecesse. Porém, quando a 

Maria Júlia foi retirar o material, notou-se que, devendo a chuva, três fotografias 

haviam sido molhadas e sanificadas. Por volta das 15h30, havia um vento que 

não permitiu que a exposição ficasse até o devido horário. Os outros dias 

ocorreram normalmente. 

  No dia 21, pela manhã, a Elisama foi revelar as fotos que haviam 

sido danificadas no último sábado. Às 15h, a exposição teve início no Parque do 

Povo. Diferentemente dos outros, neste não havia um local para guardar o 

material, sendo assim, o mesmo permaneceu no prédio em que reside a Maria 

Júlia, na rua José Bongiovani. No primeiro dia, foi chamado um Uber para levar 

e retirar o material, pois não dava para levar a pé. Foi percebido, que onde a 

exposição estava, não havia iluminação adequada para o período da noite, além 

disso, a mesma, ficava próxima a pista de corrida, então, poucas pessoas 

paravam para vê-la. Em vista disso, a exposição foi colocada um pouco mais 

próximo à avenida 11 de maio. Nessa mesma data, começou a paralisação dos 

caminheiros pelo país. Os quatro dias, a exposição ocorreu normalmente. Porém 

na sexta-feira, dia 25, os selecionados para comparecer no local, ficaram 

impossibilitados de ir até o local, pois o transporte público necessário havia sido 

suspenso, e o próximo horário seria muito tarde.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa, foi possível perceber, que a fotografia 

documental tem seu uso principalmente para informar. Os alunos deste trabalho 

entenderam que, dentro do contexto estudado, ela pôde exercer função social e 

trazer para o cenário urbano uma carga imagética informativa responsável pela 

tentativa de representar a realidade vista pelas lentes do fotógrafo. 

  A partir da pergunta do estudo – “de que forma a fotografia é capaz 

de mostrar a importância de três parques prudentinos para a sociedade?” – tem-

se a noção de que a fotografia como documento permite discutir e entender como 

essas áreas públicas de lazer são relevantes para a comunidade que usufrui 

desses espaços, realizando atividades de socialização. A partir disso, é possível 

afirmar que a exposição fotográfica pode ser uma ferramenta importante de 

conscientização para que estes espaços públicos sejam utilizados para fins 

sociais pela comunidade prudentina. 

  Por meio do conteúdo abordado no capítulo sobre fotografia, 

compreendeu-se que a fotografia documental serve como ferramenta de registro 

histórico, ou seja, ela acompanha o desenvolvimento da sociedade e vive em 

constante mudança de acordo com a tecnologia disponível em cada época. Sua 

função permanece a mesma, a de registrar momentos, de ser documento do 

presente e passado.  

  Os pesquisadores deste trabalho acreditam que a fotografia tem 

elementos informativos acessíveis a todos. Entretanto, cada interpretação é 

pessoal e pode ser entendida de forma diferente. No caso deste trabalho, a 

exposição foi direcionada a todo o público que frequentam os parques. 

Acreditou-se, desta forma, em um resultado positivo da pesquisa e da exposição 

fotográfica, já que a rotina e interação social transmitidas nas imagens fazem 

parte da vida desses usuários.  

  A partir da pesquisa bibliográfica, refletiu-se sobre a fotografia 

como documento. Assim, os pesquisadores desse estudo acreditaram que as 

imagens auxiliam na construção da memória histórica de Presidente Prudente.  

  A equipe acreditou que, com os diários de campo, foi possível 

ampliar o conteúdo imagético devido ao aprofundamento das informações que 

poderão conter as fotografias produzidas para a exposição, que se tornarão mais 
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elaboradas por conta das percepções tomadas pela observação sistemática. 

Sendo assim, a elaboração da exposição é realizada com subsídios 

metodológicos, como a pesquisa bibliográfica, os diários de campo, a 

documentação analisada e as entrevistas. Portanto, a realização das fotografias 

inseriu-se na tentativa de documentar a função social dos parques. Os alunos da 

pesquisa acreditaram na imagem fotográfica como sendo um suporte para o 

reconhecimento destes locais.  

  Referente ao Parque do Povo, nota-se que a área pode contribuir 

com a especulação imobiliária em torno. Por ser uma região em que há pessoas 

com mais frequência, cresce o interesse de empresários em montar um negócio 

nas proximidades. Isso justifica, por exemplo, o grande número de comércios 

localizados às margens do espaço público.  

  No decorrer do tempo, alguns imóveis de caráter humilde da região 

foram derrubados para que novas residências pudessem ser construídas, devido 

a isso, hoje a área é habitada pelas classes média e média-alta.  

  Por meio da pesquisa bibliográfica, pela pesquisa documental e 

pelos dados coletados na entrevista com Mestre em Geografia, Marcel Bordin, 

acreditou-se que uma das principais causas de inundações no Parque do Povo 

é a canalização do Córrego do Veado, que está localizado embaixo do parque. 

Acreditou-se que a estrutura montada, por meio da canalização, pode prejudicar 

o curso natural do córrego e que isso atrapalharia, em épocas de chuva, a 

circulação de veículos e de pessoas. 

  Por meio da discussão realizada no estudo, foi possível observar 

que os três espaços públicos exercem função social dentro e fora das 

comunidades nas quais estão inseridas. Acreditou-se que essas áreas abertas 

são benéficas para o corpo físico, para a mente e para a cidade, já que, em sua 

maioria, os parques são arborizados. Pensando nisso que esses locais 

produzam efeitos positivos em dimensões coletivas e individuais, embora, na 

maioria das vezes, proporcione também especulação imobiliária nas regiões ao 

seu redor.  

  Por meio das entrevistas com moradores dos parques e os diários 

de campo, pode-se compreender como as comunidades usufruem desses locais 

para socializar, para relaxar ou para a prática de atividades físicas. Acredita-se 

que, por sua localização, o Parque do Povo, dos três parques, é o mais utilizado. 
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Ele está próximo ao centro e faz conexão entre os dois shoppings da cidade, 

além de ser cortado por duas das principais avenidas de Presidente Prudente: a 

Coronel José Soares Marcondes e a Avenida da Saudade. É possível perceber, 

portanto, que esse espaço exerce sua função social para a comunidade.  

  O Parque das Andorinhas, por meio do poder público, recebeu a 

tentativa de uma revitalização da sua estrutura, quando houve a reforma em 

2005. Entretanto, por meio dos diários de campo feitos pela equipe, pode-se 

perceber o baixo fluxo de pessoas e a pouca utilidade que a comunidade faz 

desta área. Apesar disso, o local também é utilizado para o convívio social de 

moradores.  

  Já o Parque Ecológico “Nelson Bugalho” é o mais novo dos três 

espaços públicos estudados neste trabalho. Pode-se perceber que o projeto, a 

partir da entrevista com o arquiteto Maurício Fernandes, proporciona interação 

entre as comunidades do bairro São Lucas e São Matheus. Assim como o 

Parque do Povo e o Andorinhas, o “Nelson Bugalho” exerce função social dentro 

dos parâmetros possíveis de sua localização e da comunidade. 

  Por meio da exposição, pôde-se obter o resultado da pesquisa, pois 

foi alcançado o objetivo geral do estudo, o de documentar com a fotografia a 

importância social dos três parques: o do Povo, o das Andorinhas e o Ecológico. 

Percebeu-se, portanto, que o evento permitiu o aprimoramento fotográfico dos 

alunos e foi capaz de contribuir na carga cultural dos moradores e interessados 

na exposição, os quais observaram e interpretaram as imagens produzidas. A 

equipe constatou que, ao fazer isso, conseguiu auxiliar na percepção dos 

indivíduos sobre o papel dos parques como ambientes de socialização e, ao 

mesmo tempo, utilizar a fotografia como documento. 

  Ainda segundo a prática da exposição, foi possível notar que, 

embora tenha sido feita divulgação em redes sociais e pessoalmente, atingir o 

público não é uma tarefa fácil. Nesse caso, a maioria das pessoas que passou 

pelo local durante o período expositivo, só se dispôs a ver o conteúdo das 

fotografias quando convidadas verbalmente.  

  O caderno de recados teve 50 assinaturas. No que se refere ao 

envolvimento do público com a mostra, foi notável que o Parque das Andorinhas 

foi o que mais teve retorno de interesse espontâneo por parte da comunidade e 

usuários do local. Além da espontaneidade, o público se envolveu com as 
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informações contidas além das fotografias, assimilando-as à história do parque, 

como por exemplo, a falta de patos na lagoa.  

  Já no Parque Ecológico Nelson Bugalho, houve menos 

participação e interesse por parte do público em relação à exposição. Para que 

os adultos vissem as fotografias expostas, foi necessário convidá-los enquanto 

realizavam alguma atividade física. No que se refere a crianças e adolescentes, 

o interesse foi espontâneo para ver o conteúdo das imagens e saber do que se 

tratava. Além disso, a mostra ficou vazia por aproximadamente metade do tempo 

em que ficou exposta no local.  

  O Parque do Povo possui uma variedade maior de pessoas, o que 

não possibilitou traçar um perfil de público específico. Ao mesmo tempo em que 

um usuário não interrompia suas atividades para ver a exposição, outros já 

paravam para conhecer o material exposto, de forma interessada e sem 

necessidade de convite verbal.  

  Por meio deste estudo, espera-se contribuir para que os usuários 

dos parques e interessados na exposição possam entender a importância social 

destas áreas urbanas, e que possam refletir para melhor as utilizarem.  
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Continuação das obras no Córrego do Veado 
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Construção sobre fundo de vale da Cohab 
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Projeto do Parque Ecológico “Nelson Bugalho” é desenvolvido 
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Projeto do Parque Ecológico “Nelson Bugalho” 
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ANEXO B: ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA COM PROF. MESTRE MARCEL BORDIN GALVÃO DIAS, 

SOBRE FUNDOS DE VALE E PARQUES, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2017, 

ÀS 20h30.  

 

MARIA JÚLIA: Nós vamos falar sobre o Parque do Povo, né? Claro, Parque das 

Andorinhas e o Parque Ecológico Nelson Bugalho, que abrange São Mateus e 

uma parte do São Lucas né? Os três são fundos de vale né? A gente vai falar 

sobre os três. E aí a gente quer saber né, para começar como que se define um 

fundo de vale? 

PROF. MARCEL BORDIN: Bom, é, a gente sabe que a superfície da terra, ela 

não é homogênea, ela é bem heterogênea, tem partes mais altas, partes mais 

baixas. Que é o que nós chamamos de relevo, e o relevo ele é resultado de 

processos internos da dinâmica da terra, por exemplo, movimentos de placas 

tectônica é que vão gerar, por exemplo, formação de montanhas em grande 

escala e em escala menor, você tem por exemplo, colinas, serras né? É morros, 

todas essas formas menores elas são moldadas pela ação do clima, água da 

chuva, os ventos, é o trabalho dos rios é importante para que dentro dessas 

formas maiores de relevo, por exemplo, as cordilheiras, as bacias sedimentares, 

é, essas formas maiores, elas sejam moldadas e dentro delas apareça essas 

formas menores, por exemplo, morros, colinas é serras, enfim, cada região tem 

a sua especificidade. Esta região nossa, do oeste do Estado de São Paulo ela 

tem um relevo bastante colinoso né? Se vocês andarem pelas nossas rodovias, 

tanto as daqui como em direção a São Paulo, em direção a Rio Preto, por 

exemplo, vocês vão perceber um relevo bem cheios de colinas, não muito altas, 

mas um relevo bem colinoso e também esse fato dele não ser muito alto é porque 

essa área nossa aqui já sofreu muita erosão, muito desgaste pela ação da água 

da chuva, dos ventos etc. Então a erosão ela vai desgastando a superfície. Os 

Fundos de Vale eles são as partes baixas do terreno que estão normalmente 

entre duas partes altas, então você pode ter entre duas colinas, entre dois 

morros, você vai ter um fundo de vale. Normalmente os fundos de vale abrigam 

cursos d’ águas, rios, córregos, riachos, ribeirões. Tem diferentes nomes, de 

acordo com o tamanho do curso d’água. Mas de forma geral, o curso d’água 

[perdão] o fundo de vale é uma parte rebaixada, como ele é rebaixado ele recebe 

diversos materiais que vem das partes mais altas e é esse transporte feito pela 

enxurrada, pelo próprio trabalho dos rios né? A água ela se movimenta pela 

gravidade, então a nascente sempre está numa parte mais alta do que a foz do 

rio e ai por gravidade, por desnivelamento do terreno, esse rio vai correndo, né? 
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Ele vai escoando. Agora pensando nos fundos de vale urbanos as nossas ruas 

elas lançam muito material no fundo de vale, através das enxurradas, então vai 

muito sedimento, muita areia, muita argila, ou seja, eles são uma área que pelo 

fato de ser rebaixadas recebem muito material, isso é um processo natural. Com 

a ação humana ocupando as vertentes né? Que são aquelas rampas que ficam 

na margem, por exemplo, o parque do povo ele tá todo urbanizado em torno, 

então toda aquela urbanização ela tem um impacto sobre aquele fundo de vale. 

Mas fundo de vale basicamente é isso, é uma morfologia côncava, uma parte 

rebaixada da superfície e que recebe o material que vem das partes altas. 

MARIA JÚLIA: E os fundos de vale eles se classificam? Tem algumas 

especificações, alguma classificação? 

PROF. MARCEL BORDIN: Tem no sentindo da forma dele, se ele for um pouco 

mais aberto né, nós dizemos que ele tem o formato de “U” ou fundo de vale 

chato, ou seja, ele não é tão encaixado que é o caso de fundo de vale em “V” tá, 

fundo de vale em “V” você tem, do lado, vertentes muito inclinadas, muito 

íngremes e o fundo de vale em “U”, como é o caso lá de, por exemplo, do São 

Mateus e do São Lucas, você tem o fundo de vale que ele é um pouco mais 

amplo e as vertentes suaves, elas não são tão inclinadas né, nas laterais, então 

é basicamente isso ou é em “U”, que eles são mais abertos ou é em “V” se ele 

estiver mais encaixado. 

MARIA JÚLIA: Em geral ali, o Andorinhas e o Parque do Povo, elas podem ser 

classificados como “U”? 

PROF. MARCEL BORDIN: A maioria dos nossos fundos de vale é fundo de vale 

chato, fundo de vale em “U”. 

MARIA JÚLIA: Por que não teria como fazer... não teria como urbanizar se fosse 

em “V” né? Ou seria muito arriscado? 

PROF. MARCEL BORDIN: Seria arriscado não pelo fundo de vale em si, seria 

arriscado pela declividade da vertente, pela inclinação da vertente, então quanto 

mais inclinado ela for mais são os riscos de ocupação por conta de risco de 

queda, de desmoronamento, mas o fundo de vale em si não porque ele em si 

não é ocupado com habitação né, dentro do fundo de vale, você tem nas 

margens que é o que impacta o fundo de vale em si. 

MARIA JÚLIA: E quando eles são mexidos o fundo de vale há impactos também 

né? Você pode citar alguns? 

PROF. MARCEL BORDIN: O parque do povo é o exemplo mais prudentino 

possível né, porque o córrego veado foi todo estrangulado com a canalização 

fechada, que hoje em dia é proibida desde 2009 que não se pode mais ter esse 
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tipo de canalização fechada como é o caso do parque de povo que o córrego tá 

canalizado alí em baixo. É 2009 ou, se eu não tiver enganado, uma outra data 

tá, mas as canalizações atuais elas não podem ser fechadas, tem que tá aberta. 

Toda canalização ela tem o objetivo de tornar uma área urbanizável, no sentido 

de você eliminar o fato de ter um curso d’água passando ali. Tem um 

documentário que foi feito sobre a cidade São Paulo, só pra vocês assistirem 

também, que chama “Entre Rios”, eles contam toda a história do que foi feito 

com os rios de São Paulo, os rios que estão em baixo da cidade eles foram 

canalizados, eles foram aterrados pra poder a cidade ocupar os espaço com 

carros, com avenidas, com prédios. No caso de Prudente é o parque do povo 

que é um exemplo que sempre aparece, sobretudo nas épocas de chuva, 

quando tem as inundações, alagamentos e tal. Mesmo quando você faz qualquer 

obra de intervenção em um rio, ele vai continuar tendo um comportamento de 

um rio que que é, quando chove ele enche, então as enchentes elas são naturais, 

o que a canalização faz é potencializar o impacto da enchente, no sentido de 

que você estrangula o canal para receber uma quantidade de água, ou a mesma 

quantidade de água que ele receberia se não tivesse canalizado, tem uma 

consequência lógica. Ou a tubulação vai arrebentar, como já aconteceu várias 

vezes no parque do povo, já refizeram aquilo lá diversas vezes né, por 

rompimento de tubulação e você vai ter como consequência o extravasamento 

da água, por exemplo naquela parte perto do prudenshopping, onde você tem 

um sumidouro, que é uma parte onde o córrego tá aberto que é como se fosse 

um escape ai né. Toda aquela área não só a canalização, mas o próprio 

prudenshopping é uma ocupação irregular né aquela área não deveria ser 

ocupada. É uma área naturalmente sujeita a enchentes e a inundações, são dois 

conceitos importantes. Enchente é simplesmente a subida da água quando 

chove certo, é.. e tem outro conceito que também é muito associado aos fundos 

de vale que é o conceito de planície, o que é planície? Planície é aquela área 

que fica na margem do rio que ele usa como área de escape, quando ele enche 

ele não dá conta de escoar aquela água e ele joga essa água pra fora e ocupa 

a planície. A maioria das planícies está urbanizada, está ocupada com 

edificações, com prédio, com shoppings, um monte de coisas. Não deveria, mas 

está. Então o que acontece chove, ocorre primeiro a enchente, o rio aumenta o 

nível, ele não dá conta de escoar toda aquela água ele lança essa água para as 

áreas marginais, que são as planícies. E aí quando acontece uma tragédia 

dessa, a culpa é do rio né? Não da sociedade que ocupou a planície, aquela é 

uma área de escape que ele tem pra que ele dê conta de escoar aquela água 

até que a chuva diminua, até que a vazão caía. Então você tem enchente, a 

subida do rio; inundação quando ele extravasa para as marginais e o 

alagamento, que as pessoas usam muito como sinônimo, é quando as nossas 

galerias de água, boca de lobo, bueiro, elas não dão conta de drenar a água. Por 

que que elas não dão conta? Primeiro por causa da questão de resíduos que 
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são lançadas né, muito lixo, aquela coisa toda que a gente escuta falar bueiro 

entupido e porque, às vezes, elas são dimensionadas pra uma chuva que não é 

esperada, então você tem alguns eventos, por exemplo é o que a gente chama 

de eventos extremos.  Que é uma chuva que não é comum naquela região, mas 

ela cai normalmente uma chuva muito curta, mas muito intensa, ou seja, chove 

muito em pouco tempo. Essa chuva que vai causar impacto, não aquela chuva 

de uma hora, duas horas que chove manso, tranquilo, não essa chuva não causa 

tanto impacto o que causa impacto são esses eventos extremos, então a 

tubulação ela tem que ser pensada para esses eventos extremos porque eles é 

que são impactantes. Chuvas mansas, chuva regular não faz mal a ninguém, 

mas é que normalmente as obras de intervenção em fundos de vale em cursos 

d’água elas levam mais em conta aspectos políticos do que técnicos. Respondi 

a sua pergunta? 

MARIA JÚLIA: Sim [risos], respondeu mais que uma até [risos]. 

PROF. MARCEL BORDIN: É porque não adianta esses assuntos eles se 

amarram né? 

MARIA JÚLIA: Existe uma importância geomorfológica do fundo de vale tanto 

para a área não urbanizada quanto para área urbanizada? 

PROF. MARCEL BORDIN: Existe para o começo das águas. 

MARIA JÚLIA: Basicamente...? 

PROF. MARCEL BORDIN: Basicamente isso porque como você tem uma 

diferença de declividade das partes altas para as partes baixas, então todo o 

fluxo de água acaba no fundo de vale. 

MARIA JÚLIA: Se não tivesse fundo de vale...? 

PROF. MARCEL BORDIN: Se não tivéssemos fundo de vale, nós não teríamos 

as partes altas a superfície seria toda homogênea né, se você não tem a parte 

alta não faz sentido ter a parte baixa então é justamente porque a superfície não 

é homogênea, se não seria uma casca de ovo né, lisa, sem ruguosidades. Nós 

não teríamos relevo, a superfície seria toda plana, então estaria resolvido nosso 

problema né? Tá então eles são importantes para o escoamento da água, 

sobretudo quando eles abrigam o curso d’água ali ... 

MARIA JÚLIA: Ainda mais quando tem área urbanizada ao redor... 

PROF. MARCEL BORDIN: Em torno [completa a fala da Maria Júlia], 

exatamente. O problema é que nós não respeitamos, as cidades no Brasil de 

forma geral, elas não respeitam os rios, elas veem os rios como um obstáculo a 

urbanização e não como um aliado. Só vê o aliado quando é para abastecimento, 
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quando é pra urbanizar não, vamos canalizar, vamos esconder esse rio porque 

tá atrapalhando a construção de uma nova avenida, a construção de um prédio, 

né? 

MARIA JÚLIA: Um dos impactos ambientais bem fortes, você falou que 

canalizou aí urbanizar por cima. Isso é muito sério, né? 

PROF. MARCEL BORDIN: Isso é muito sério por vários motivos, primeiro: como 

eu falei, naturalmente os fundos de vale recebem as águas, essas águas elas 

vêm bem mais poluídas de resíduos sólidos, de segmentos, por exemplo areia, 

argila que vem dos topos de fundos de vale. Por que? Porque a ação humana 

ou ela desencadeia o processo ou ela potencializa, ou ela faz os dois. Então, por 

exemplo, tem um loteamento novo, os lotes estão expostos, vem a enxurrada, 

uma chuva forte, vem a enxurrada, todo aquele material é carreado ao fundo de 

vale. Se você tem um curso d’água ali, esse curso d’água vai ser assoreado. O 

que significa ser assoreado?  Você vai ter a formação de bancos de areia dentro 

do canal e você estrangula o canal, estrangulou o canal, você diminui a vasão 

do rio quando chove ele vai tá estrangulado, ele vai encher mais rápido, ele vai 

inundar mais rápido. Ou seja, a sociedade arca com as consequências da própria 

ação. 

MARIA JÚLIA: Fora que essa água que enche ali, que você falou ela é 

carregada de resíduos, portanto, ela não é benéfica, no caso? 

PROF. MARCEL BORDIN: Não, é em termos de sedimentos até que não é uma 

questão tão grave no ponto de vista da contaminação da água. Agora questão 

de lixo, as ruas quando chovem, as ruas são lavadas. Então você tem muito óleo, 

você tem muitos materiais de construção, e nós não tratamos água da chuva no 

Brasil, a gente trata água de esgoto, água da chuva não. Ela é canalizada, do 

jeito que ela chega na boca de lobo ela vai para dentro do rio. Nós não 

mandamos água de chuva pra ETI né? Para tratar depois jogar para o rio, não 

ela vai direto para o rio, considerando que é uma água limpa, mas ela não é 

limpa. 

MARIA JÚLIA: É. Exatamente! [concorda com o professor] 

PROF. MARCEL BORDIN: Entendeu? Ela não é limpa porque a chuva lava a 

cidade então vai plástico, vai papel, vai fezes de animal. Vai tudo quanto é 

tranqueira lá dentro e vai tudo para o rio, né? A gente não trata água de chuva 

aqui, até porque talvez a gente não tem nem condições, muitas cidades não 

conseguem tratar nem o próprio esgoto, então quem dirá a água de chuva. 

MARIA JÚLIA: É, você acha que o poder, você acabou de responder, mas assim 

específico de Prudente, você acha que aqui há essa preocupação com os fundos 

de vale, com a preservação dele? 
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PROF. MARCEL BORDIN: Olha, eu acho que é pelo o que a gente tem visto aí 

na maioria das cidades, e Prudente não é diferente, muitas obras elas são 

projetadas para ter uma vida útil curta por que? Porque quando você tem 

reparos, como exemplo no parque do povo, quando estoura a tubulação, quando 

você tem algum reparo que é emergencial, essas obras não precisam de 

licitação, então o poder público pode contratar quem ele quiser pelo preço q ele 

quiser porque é uma obra emergencial, não dá pra esperar uma licitação, ter 

concorrência né, então para algumas prefeituras, dependendo da conduta 

política, é mais interessante a obra não dar certo do que ela dar certo porque a 

cada novo remendo, a cada novo reparo você tem a possibilidade aí de ter um 

desvio de conduta. E a preocupação que se tem em relação aos fundos de vale 

é, primeiro resolver um problema de urbanismo, de estética. Tem muitos fundo 

de vale, se você andar pela cidade aí, que estão completamente abarrotados de 

entulhos, de lixo. Se você tiver precisando de um sofá vai num fundo de vale que 

certamente você vai achar um, que é uma questão cultural da cidade porque o 

que as pessoas têm em mente “eu preciso me livrar disto, onde eu vou descartar 

pouco me importa, eu preciso tirar isto da minha casa” É só a gente pegar, por 

exemplo, a questão do lixo né? Que Prudente tá vivendo isto também com a 

escolha do novo lixão e tal. As pessoas não querem saber onde o lixo da cidade 

vai ser depositado, elas querem que a prefeitura tire o lixo da porta da casa delas, 

o que ela vai fazer com isso depois, não interessa. Essa mesma mentalidade é 

que leva as pessoas a jogarem tanto lixo nos fundos de vale. Pneu, TV, aquelas 

TV’s antigas de tubo, hoje mesmo eu moro ali perto do Maracanã né? Que é 

perto ali do São Mateus, eu passei numa, né, era um fundo de vale o córrego 

estava canalizado, canalização aberta, mas está super estrangulado e próximo 

ali tinham três TVs de 29 polegadas descartadas ali a céu aberto. Você tem 

contaminantes químicos pesados ali naqueles componentes eletrônicos. Tem 

cádmio, tem selênio, isso se chagar na água vai, ou no solo vai contaminar. 

Então o que as muitas prefeituras fazem? Elas urbanizam os fundos de vale pra 

evitar o descarte de lixo, ou seja, constroem um parque, constroem uma praça, 

então você melhora dois aspectos, você resolve a questão da estética e você 

resolve a questão do descarte de lixo, porque ninguém vai jogar lixo num parque. 

Vai jogar sim, papel de bala, mas não vai jogar uma TV, não vai jogar um sofá, 

então muitas vezes ela vai usar os fundos de vale como neste sentido de 

estética, de urbanização mesmo, de melhorar o paisagismo e isso vai ajudar, por 

exemplo, a valorizar os imóveis que estão em torno do parque aí vem as 

especulações imobiliárias e aquela coisa toda, ou resolver essa questão do lixo, 

né... 

MARIA JÚLIA: Antes de eu te perguntar a última, quero te fazer outra pergunta: 

você disse no início que assim, tem que ter um cuidado ao construir na volta dos 

fundos de vale, todos os riscos etc. E quando esses fundos vale já estão 
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urbanizados, quais os cuidados que tem que ter ao construir, por exemplo um 

parque, porque nosso TCC vai falar sobre três parques né, quais são os 

cuidados? 

PROF. MARCEL BORDIN: Se você já urbanizou, não seguindo o que a 

legislação prevê, os cuidados que  tem que ter é de respeitar principalmente a 

dinâmica do rio. A canalização em si é uma baita agressão, por quê? Porque 

quando você canaliza você impermeabiliza tudo, você concreta o leito que é a 

base e as marginais, as laterais do rio, ou seja, você não tem mais infiltração 

com o solo que tá em volta, corta essa troca de água do rio para o solo. Outra 

coisa: a canalização ela sempre tá associada a retilinização, se o canal tá 

fazendo assim naturalmente ele tá ocupando muito espaço, eu venho e retilinizo, 

[neste momento o Professor faz gestos com as mãos para explicar que o rio do 

exemplo dado era sinuoso e o processo de retilinização o torna reto]. Assistam 

a este documentário “Entre Rios”, em São Paulo eles fizeram isto com todos os 

rios, retiliniza porque você diminui a área ocupada pelo rio, você ganha muito 

espaço nas margens, só que esse meandro, essas voltas que o rio faz elas são 

fundamentais para a vazão dele, para que ele dê conta de escoa a água, se não 

ele não faria isso. Então a primeira coisa que se faz é canaliza e retiliniza, ou 

seja, você já matou o rio em dois sentidos: impermeabilizou, porque não tem 

mais infiltração de água no solo e você acabou com as curvas né, com os braços 

e aí você não tem mais tanto espaço para o rio escoar a água. Então uma das 

primeiras coisas que se faz quando canaliza é retinilizar e aí eles têm a 

preocupação de plantar, eu acho assim né, o cuidado de se ter o plantio de 

árvores pra tentar conter a entrada de material dentro do leito do rio, areia, argila, 

porque tudo isso vai tornar o canal cada vez mais raso né, cada vez mais estreito. 

Bom, cuidado assim exatamente, deixa eu pensar. A vegetação é importante, é 

tentar na medida do possível construir né, fazer uma canalização que respeite 

corta um rio ali dentro, ela vai ali por c o regime de chuva da região, pensando 

nesses eventos extremos de muita chuva em pouco tempo, para evitar, por 

exemplo, inundações, alagamentos que é o que afeta a vida das pessoas de 

verdade né. Os extremos afetam muito mais do que as normalidades. É... E 

normalmente o que a gente vê  nos nossos parques aqui é uma preocupação 

muito grande com os equipamentos, bancos, academias ao ar livre que são 

esses equipamentos que dão função ao local. Às Vezes a pessoa não vai lá 

necessariamente porque tem um rio que passando ali, ela vai porque ela vai usar 

um equipamento ou porque ela vai fazer uma caminhada em volta né, às vezes 

o rio ali é só um detalhe não é o atrativo principal. Se nós pegarmos um ante 

exemplo do nosso na Europa, por exemplo, eles tem uma outra concepção, os 

rios urbanos são todos revitalizados, inclusive rios que cortam grandes 

metrópoles, como, por exemplo, o rio Tâmisa, que é o que corta Londres, a 

capital da Inglaterra né, eles fizeram uma baita revitalização do Tâmisa, eles 
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despoluíram, deram um novo uso pra lazer, pra pesca, pra natação, ou seja isso 

tudo se relaciona muito a maneira como nós vemos e como nós nos 

relacionamos com o rio no espaço urbano. E a nossa concepção é, é um 

obstáculo, tem que ser canalizado para diminuir o espaço que ele ocupa para 

nós podermos edificar em volta. 

MARIA JÚLIA: E por último, você tem alguma observação para fazer sobre 

esses três parques, fora a característica principal que você deu que eles são em 

formato de “U”, tem mais alguma coisa que você observa nele, algo que seja 

tanto bom ou ruim, não precisa classificar, mas assim, dizer alguma 

característica? 

PROF. MARCEL BORDIN: É, eu acho assim, pensando no que mais aparece aí 

nos noticiários, eu pelo menos nunca vi uma notícia a respeito do parque... 

Andorinhas. Eu nunca vi nada a respeito de nenhuma ocorrência grave lá, pode 

ser que tenha acontecido, mas nunca li nada. Eu acho que a gente tem que 

pensar naquilo que mais afeta a vida das pessoas, que é o parque do povo. Que 

é o que tá, primeiro pela localização dele, no Centro da cidade; pela função social 

que ele tem, de ser uma área verde, a maior, uma área verde importante da 

cidade, um local de encontro. Aquela área ali do parque do povo, onde tá ali o 

chafariz, que não é o chafariz mais porque tá desativado o chafariz ali da Drogasil 

e onde tá o Prudenshopping nos anos 80 e nos anos 90 eram áreas sub 

urbanizadas, que alguns chamam de favela é eram áreas com moradia de baixa 

renda. O esgoto de Prudente era lançado todo lá sem tratamento então aquele 

córrego que passa ali, que é o córrego do veado, durante muitos anos ele 

recebeu o esgoto de Prudente. Prudente tem uma estação de tratamento tem 13 

anos, até 2004 80% do esgoto da cidade era jogado no córrego do veado sem 

tratamento, ou seja, a gente já atacou muito aquele corpo d’água além da 

canalização. E o projeto de construção de quando foi feito a urbanização do 

parque do povo não levou em conta os dados de chuva de Prudente, levou os 

dados de chuva de uma outra cidade, que era outra realidade e as galerias foram 

dimensionadas de uma outra realidade e não dá nossa, por isso tantos episódios 

de rompimento de estouro, das manilhas né, das galerias e parece que é um 

problema que aparentemente não tem muita solução porque o em torno está 

urbanizado então pra você recuperar essa área de escape do rio é muito 

complicado porque as pessoas vivem ali, tem comércio, tem coisa importante, o 

shopping tá ali; o shopping que inclusive, ás vezes, sente essa manifestação do 

rio porque ali também, se vocês perceberem atrás do estacionamento da 

Washington Luíz, aquele que é fora, o córrego tá passando ali, passa por baixo 

do shopping né, ele  lá, depois ele desagua de novo e tá com canalização aberta 

ai ele passa por trás do... ele passa pela ponte, atrás do Walmart ali, e vai chegar 

pelo frigorífico, o Bom Mart né, e ele vai seguir até desaguar no... Aí chama 

córrego do Cedro. Então aquele curso d’água ele já foi muito impactado, pensar 
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numa saída talvez no sentido de retomar a canalização aberta, dar um pouco 

mais de vasão ao rio para ele respirar. Respirar no sentido literal da palavra 

mesmo né? É... Tentar alternar em alguns locais por exemplo. Alternar não, 

redimensionar talvez a largura do canal ou a profundidade, pensando nesses 

eventos que são mais extremos de chuva né, esses eventos que causam mais 

impactos e é não em muito o que se fazer, tinha que sido feito no começo quando 

a urbanização não era tão intensa aí se tinha mais mobilidade nas laterais, agora 

fica mais complicado quando você tem tudo urbanizado pra você tirar as pessoas 

dali desapropriar é muito complicado, envolve questão econômica, questão 

jurídica. É o parque ele é bem vegetado, ou seja, mas se você... Você tem um 

parque vegetado, ou seja, mas a água infiltra no solo mas ela não chega no canal 

porque tá impermeabilizado e as bocas de lobo ali as galerias elas não dão conta 

da quantidade de água que desce das ruas, por exemplo, naquele trecho ali da 

Drogasil você tem a Manoel Goulart, você tem Casemiro Dias, tem a Rua Belas. 

Todas aquelas ruas coletam água de outras ruas menores e jogam tudo ali, ou 

seja... [Maria Júlia interrompe a fala]  

MARIA JÚLIA: Tô visualizando aqui... 

PROF. MARCEL BORDIN: É exatamente imagina: as ruas menores jogam nas 

maiores e vai chegar tudo, ou seja, o fundo de vale é um meio de coletor... [Maria 

Júlia interrompe...] 

MARIA JÚLIA: Tanto é que quando alaga geralmente ali na.. a Coronel 

Marcondes ali é a área do (Parque de uso Múltiplo) PUM que ela é mais baixa, 

nossa ali... 

PROF. MARCEL BORDIN: É o PUM também tá numa área mais baixa, áreas 

que coletam as águas. Eu costumo dizer que o parque do povo é igual quando 

a gente vai tomar banho e fecha o ralo né, o ralo não dá conta, você deixa ele 

meio aberto ou tá cheio de cabelo, então vai encher mesmo. Então mesmo que 

você mal trate o rio, que você canalize, você retilinize, ele vai continuar se 

comportando como rio. Quando chove ele vai encher e se ele não der conta de 

ficar dentro do canal ele vai extravasar para as margens. Isso o homem não 

conseguiu mudar ainda, o comportamento do rio e por isso que acontece... 

[Maria Júlia interrompe] 

MARIA JÚLIA: E eu acho o que a gente tem que aprender na verdade com isso 

é deixar as coisas agirem natural, né? 

PROF. MARCEL BORDIN: Ou tentar conciliar os nossos interesses com essas 

questões da natureza né, porque é óbvio né? a gente tem um poder de 

intervenção muito maior do que o rio que tá ali indefeso. Ele se manifesta quando 

chove né, por exemplo, caso contrário ninguém nem percebe que ele tá ali. É 
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que a gente só percebe a existência dele quando ele se manifesta em evento de 

chuva, caso contrário “Ah tem um rio aqui. 
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ENTREVISTA COM A JORNALISTA E CRÍTICA DE FOTOGRAFIA, 

SIMONETTA PERSICHETTI, REALIZADA POR EMAIL NO DIA 09 DE 

NOVEMBRO DE 2017. 

 

MARIA JÚLIA: O que é curadoria? Qual é o papel dela dentro da exposição 

fotográfica? 

SIMONETA PERSICHETTI: Em tese o curador tem que colocar em evidência o 

trabalho de um artista. A curadoria é justamente isso. Entender qual o trabalho 

de um artista e ajudá-lo a expor o melhor de si. Dentro de uma exposição 

fotográfica o curador deveria ser um facilitador para apresentar um trabalho ou 

diversos trabalhos de um determinado tema. Como se ele fosse um condutor 

que nos ajudasse a caminhar pelo percurso criativo de um ou vários artistas. Não 

pode ser nunca um ditador, mas um facilitador. 

  

MARIA JÚLIA: Quais principais funções que podem ser exercidas por pessoas 

envolvidas em um trabalho de curadoria?  

SIMONETA PERSICHETTI: Além da edição e seleção do trabalho, também é 

necessário entender do espaço onde a exposição será montada, museografia e 

arquitetura. A fim de que o trabalho crença. O mesmo vale para a edição de um 

livro, Todo o trabalho de um curador é para fazer o(s) artista (s) brilhar (em)  

  

MARIA JÚLIA: Como uma exposição fotográfica pode agregar em conhecimento 

para quem a vê?  

SIMONETA PERSICHETTI: Total. O percurso criado pelo curador nos leva a 

entender o processo criativo de crítico de um artista ou de vários 

  

MARIA JÚLIA: Qual é a especificidade do público alvo dessas exposições? 

SIMONETA PERSICHETTI: Isso não dá para responder. 

  

  

SIMONETA PERSICHETTI: O que é necessário para atrair o público-alvo?  

Não sabemos nunca quem o público-alvo, podemos imaginar. Mas isso não é 

tão importante. O que mais nos interessa e abrilhantar o processo criativo. 
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MARIA JÚLIA: Quais as principais etapas de pré e pós-produção de uma 

exposição? 

SIMONETA PERSICHETTI: Um curador antes de mais nada deve estar 

antenado com o que está acontecendo em termo de exposições e arte no mundo. 

Isso interessa a ele ou não? É sempre uma escolha. Ele precisa, antes de mais 

nada, conhecer de forma aprofundada o(s) trabalho (s) com o qual (quais) eles 

está trabalhando.  Portanto antes de mais nada estudar muito e conhecer 

com  quem ele decidiu trabalhar ou fazer a curadoria! Portanto, muita conversa, 

conhecer o trabalho e até querer ver o que o(s) artista(s) não trouxe para 

apresentar.   

  

MARIA JÚLIA: Como lidar com leituras individuais e coletivas de uma narrativa 

fotográfica? 

SIMONETA PERSICHETTI: Acho que respondi acima. 

 

 MARIA JÚLIA: Como o ambiente induz na leitura da imagem fotográfica?  

SIMONETA PERSICHETTI: Total! Cada exposição é montada diferente em 

locais diferentes. Arquitetura é parte da linguagem e da leitura das imagens. Por 

isso a museografia é parte integrante de qualquer exposição.  

  

MARIA JÚLIA: Qual a relevância do catálogo para a exposição fotográfica? 

SIMONETA PERSICHETTI: Nenhuma. Depende. O catálogo nunca é a 

exposição, mas algo além que acrescenta ou não. A foto na parede nunca é a 

foto do catálogo. Ele serve muito mais como lembrança. 

 

MARIA JÚLIA: Como determinar o fluxo a ser seguido pelas pessoas em uma 

exposição? 

SIMONETA PERSICHETTI: Isso é impossível! 

ENTREVISTA COM ARQUITETO DO PARQUE ECOLÓGICO “NELSON 
BUGALHO”, VIA EMAIL, MAURÍCIO FERNANDES. 
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ENTREVISTA COM SIDNEI PEREIRA, 62 ANOS, É TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO TRABALHO. MORA NAS REDONDEZAS DO PARQUE 

DO POVO DESDE QUE NASCEU. DIA 14/10/2017, ÀS 15H, NA CASA DE 

SIDNEI.  

 

MARIA JÚLIA:É… Sidnei, como que você vê a estrutura do parque para o 

convívio social? 

 

SIDNEI: É muito, é muito excelente. Nós vivemos aqui tranquilo, o lugar é ótimo, 

a convivência minha aqui é excelente.  

 

MARIA JÚLIA: Com qual frequência que você usa o parque? 

 

SIDNEI: Um dia sim, um dia também. Eu uso todos os dias e todas as horas que 

eu tenho a liberdade de ir. 

 

MARIA JÚLIA: E a estrutura pra o que você usa, é adequada? 

 

SIDNEI: Alguma coisa falta né, que eles colocaram água gelada, o povo quebra 

aquilo, não tem quem cuida, então eu acho que falta alguém pra cuidar do 

patrimônio que fizeram pra nós.  

 

MARIA JÚLIA: Como que é morar perto do parque? 

 

SIDNEI: É excelente. Eu sou seguro, eu tenho segurança, passa polícia 24 hora 

por dia, por noite, então eu tô muito satisfeito.  

 

MARIA JÚLIA: E teria algo que você mudaria, por exemplo na estrutura do 

parque, hoje, se você pudesse? 

 

SIDNEI: Ah.. eu plantaria mais árvore. Falta muita árvore aqui. Porque ela não 

tem sombra suficiente pra aquilo que… por exemplo, eu moro aqui perto da pista 

de skate. Então, tem festa de final de ano, festa das criança, e é muito sol e as 

criança e todo mundo sofre muito com o sol. 
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MARIA JÚLIA: E você acredita que o parque é bem cuidado pela comunidade? 

 

SIDNEI: Pela comunidade, não. Mas a Prudenco cuida, eles limpam, mas a 

comunidade pouco faz pro parque. 

 

MARIA JÚLIA: E… tiveram várias obras no parque até hoje, né. E durante essas 

obras, é… você sofreu, assim… diretamente com elas? Por exemplo, algum dia 

que você foi trabalhar e não conseguiu acessar alguma rua, alguma coisa nesse 

sentido? 

 

SIDNEI: Não, eu não tive, problema [sic] não. Porque aqui nós temo diversos 

acessos, então quando fecha uma rua, abre a outra, quando fecha a outra, abre 

a outra então eu não tive dificuldade e jamais vou ter.  
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ENTREVISTA COM MARIA TERESA MARTINS, 72 ANOS, É APOSENTADA 
E MORA PRÓXIMO AO PARQUE DO POVO HÁ 50 ANOS. DIA 14/10/2017, 
ÀS 14H50. 
 

MARIA JÚLIA: É… como que você vê a estrutura do parque pro convívio 

social? 

 

MARIA TERESA: Ótimo, né. Bem gostoso lá (risos). Ótimo! 

 

MARIA JÚLIA: E com qual frequência que a senhora usa o parque?  

 

MARIA TERESA: Ah… bem pouco desço lá. Eu quase não vou lá, mas é a 

menina dos meus olhos, o Parque do Povo. Adoro lá…  

 

MARIA JÚLIA: E como que é morar perto do parque? 

 

MARIA TERESA: Muito bom. Muito bom.  

 

MARIA JÚLIA: E teria algo que você mudaria no parque hoje, se você 

pudesse? 

 

MARIA TERESA: Não. Pra mim tá ótimo do jeito que tá.  

 

MARIA JÚLIA: E você acredita que o parque ele é bem cuidado pela 

comunidade?  

 

MARIA TERESA: Ah eu acho que é porque a comunidade é.. Não fica se 

sujando nem nada né.. Aqui, não vejo sujeira,  nada. Eu acho que tá bem 

cuidado sim.  

 

MARIA JÚLIA: É… e durante as obras que tiveram no decorrer da história do 

parque, é… em alguma delas você, ãh… sofreu algum tipo de interação na sua 

vida? 
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MARIA TERESA: Não.. a única coisa erra que eu achei que tiraram o ponto de 

ônibus da Cohab de perto da minha casa, o resto tá tudo bom. (risos). Tá tudo 

bom.  

 

MARIA JÚLIA: Quando que foi esse… cê lembra quando que foi mais ou 

menos? Que tiraram esse ponto de ônibus?  

 

MARIA TERESA: Ah… já tem mais de uns cinco anos eim… Tem mais de 

cinco anos, que era bem na esquina da minha casa, né. (vozes ao fundo). É… 

aí eu acho que agora passa bem mais longe, né.  
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ENTREVISTA COM O MORADOR DO BAIRRO JARDIM BONGIOVANI, NAS 

PROXIMIDADES DO PARQUE DO POVO, NIVALDO DE SOUZA MELLO, 57 

ANOS, COMERCIANTE AUTÔNOMO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, 

ÀS 18h.  

 

MARIA JÚLIA: Há quanto tempo que você mora aqui? 

NIVALDO: Cinco meses.  

MARIA JÚLIA: E porque que ce escolheu essa região aqui? 

NIVALDO: Eu sou de Prudente, sempre morei aqui, tava morando fora, voltei 

pra cá, escolhi aqui porque eu sempre morei no bongiovani, eu tinha um bar 

aqui perto, no meio do quarteirão, eu tinha um bar. Sempre quis voltar pro 

bongiovani. Perto, perto... moro perto da casa da minha filha... Parque do Povo, 

fazer pedalada...  

MARIA JÚLIA: E você vai lá com que frequência, no parque? 

NIVALDO: Praticamente todos os dias.  

MARIA JÚLIA: Pedala quantos quilômetros? 

NIVALDO: Ah... tipo uma hora e meia, duas horas, todos os dias.  

MARIA JÚLIA: E você acha que a estrutura do parque é boa pra o que você 

usa?  

NIVALDO:É, é o lugar mais plano da cidade né, Prudente é cheio de altos e 

baixos, não tem lugar pra pedalar.  

MARIA JÚLIA: E quando chove?  

NIVALDO: Aí não tem jeito. Fica em casa. 
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ENTREVISTA COM MORADOR DO BAIRRO JARDIM BONGIOVANI, NAS 

PROXIMIDADES DO PARQUE DO POVO, LUIZ ANTONIO CAVALCANTI, 

REPRESENTANTE COMERCIAL, 59 ANOS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 

2017, AS 18h20.  

 

MARIA JÚLIA: Há quanto tempo você mora aqui? 

LUIZ: Eu moro aqui já... trinta anos... nessa residência né. Atualmente aqui, 

dentro de Presidente Prudente, já faz quarenta anos que eu resido aqui né, e....  

MARIA JÚLIA: E porque que ce escolheu essa região do Parque do Povo pra 

morar? 

LUIZ: Assim... através dos meus pais né, que adquiriram residência aqui no 

centro e eu como vim de outra cidade, certo? Aí passei a morar com eles aqui, 

certo? E até hoje eu permaneço nesse endereço.  

MARIA JÚLIA: E você usa o Parque do Povo... ? Faz caminhada... ? Como é 

que você usa o parque? 

LUIZ: É... eu já utilizei muito o Parque do Povo, certo? Que eu praticava esportes 

né, futebol, e... o que mais? Ah sim! Eu pratiquei muito esporte no Parque do 

Povo, só que hoje atualmente eu não... não tô exercendo nada.  

MARIA JÚLIA: E a estrutura do parque, assim, como é que você avalia pra fazer 

essas atividades?  

LUIZ: Sim. Em questão da estrutura, ele é excelente, certo? Ele fornece né, aos 

esportistas, assim.... um certo conforto, né... em questão de praticar esportes. E 

só um detalhe né que infelizmente que até hoje não teve assim.... uma solução 

em questão de época de chuva né porque aqui ele vira um rio né, então... o 

pessoal fala muito essa questão da chuva né, mas por outro lado ele nos fornece 

muito conforto sim.  

MARIA JÚLIA: Já teve problema com chuva aqui? 

LUIZ: Aqui não. No Parque do Povo, sim. Eu chegando na minha casa, eu quase 

fui carregado pela enxurrada.  

MARIA JÚLIA: Quando que foi isso ? 

LUIZ: Ah... eu não lembro no momento né. Mas eu creio que eu acho que foi ano 

passado isso daí né. Inundou tudo aqui, e nós muitos, não, não somente eu mas 

teve outros veículos também que eles foram arrastados pela água né. É uma 
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solução que ainda não foi dada infelizmente... O prefeito nosso fez o que pôde, 

mas ainda o problema continua, infelizmente.  

MARIA JÚLIA: Você conhece alguém, Luiz, que não mora aqui no bairro e que 

usa o parque? 

LUIZ: Ah, eu tenho um monte de amigos e amigas que frequentam aqui, 

[interrupção – vizinho passa e cumprimenta]. Tudo bom? Depois você corta... 

é.... Muitos amigos e amigas minhas que frequentam o Parque do Povo aqui, 

certo? Em questão de fim de semana, mais pro lado de lazer né, não não por 

esporte, certo? Mas é muito frequentado sim.  
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ENTREVISTA COM O COMERCIANTE E MORADOR DO BAIRRO VILA 

LIBERDADE, NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DO POVO, CARLOS 

ROBERTO KLEBIS, 40 ANOS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 

17h30.  

 

MARIA JÚLIA: Carlos, há quanto tempo que você mora aqui? 

CARLOS: Eu moro aqui desde 2002. Quinze anos? 

MARIA JÚLIA: E porque que você escolheu essa região aqui do parque do 

povo? 

CARLOS: Porque eu abri comércio aqui.  

MARIA JÚLIA: E você usa o parque pra qual atividade? 

CARLOS: Dificilmente eu vou lá. [risos]. Comércio não dá tempo né?  

MARIA JÚLIA: Por causa do comércio só? Falta de tempo.... 

CARLOS: Não dá tempo, sério mesmo.  

MARIA JÚLIA: Aqui você tem o lugar, tipo... você abre.... 

CARLOS: Das onze às onze. Eu trabalho das oito e meia às onze. Esse que é 

o problema, é muito longo o período. 
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ENTREVISTA COM MORADORA DO BAIRRO VILA LIBERDADE, PRÓXIMO 

AO PARQUE DO POVO, APARECIDA SILVA CARVALHO, COSTUREIRA, 56 

ANOS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 17h.  

 

MARIA JÚLIA: É... Aparecida, quanto tempo que você mora aqui? 

APARECIDA: Três meses.  

MARIA JÚLIA: E porque que você escolheu esse local aqui perto do Parque do 

Povo? 

APARECIDA: Aqui tem mais movimento né, por causa da faculdade, por causa 

do meu trabalho né, porque da, é... mais dinheiro também né, e eu gostei daqui. 

Pensa num lugar que eu gostei foi daqui. Gostei muito, eu vim lá do Bosque.  

MARIA JÚLIA: E você usa o parque pra qual atividade? Você usa bastante, 

pouco...? 

APARECIDA: Uso pouco. Eu uso pra levar a neta pra brincar nos parquinho. 

Então a neta, quando vem, porque ela mora lá no Furquim, né, daí toda vez que 

ela vem daí a gente leva ela lá no Parque do Povo pra brincar.  

MARIA JÚLIA: E a estrutura do parque, pra o que você usa, no caso, pra você 

levar ela é boa, ruim... como que você avalia? 

APARECIDA: Eu gosto, é boa. Tem os brinquedos né, até eu balanço, até eu 

brinco! [risos]. Adoro, gosto.  

MARIA JÚLIA: E você usa com que frequência o parque?  

APARECIDA: Umas duas vezes por semana. Né? Dia de domingo e uma vez 

na semana, que daí o dia que ela não tem creche, ela vem pra cá, daí eu vou 

levar ela pra brincar lá.  

MARIA JÚLIA: Você conhece alguém próximo a você, assim, hum... que não 

mora aqui no bairro, mas que usa o parque? 

APARECIDA: Conheço, lá do Furquim. Minha sobrinha, traz a menininha dela 

também pra brincar, a minha irmã que mora na chácara traz a minha netinha pra 

brincar, tudo lá, a gente vai tudo junto pra brincar.  
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ENTREVISTA REALIZADA COM RAFAEL ALVES DE SOUZA, 26 ANOS, 

MORADOR DAS PROXIMIDADES DO PARQUE DAS ANDORINHAS, NO 

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 18h.  

 

RAFAEL MOREIRA: Rafael, qual a frequência que você vem aqui no parque?  

RAFAEL ALVES: Aqui? Raramente. [barulho de toque de celular]. Poucas 

vezes.  

RAFAEL MOREIRA: Por quê?  

RAFAEL ALVES: Ah porque eu só venho aqui quando tem alguma coisa, 

assim, quando os moleque vem pra andar de skate. Mais… ao contrário 

disso… não venho.  

RAFAEL MOREIRA: Você mora aqui no bairro há quanto tempo? 

RAFAEL ALVES: Uns… três anos.  

RAFAEL MOREIRA: Três anos? E… o principal motivo… você só vem pra 

usar essa parte aqui ...?   

RAFAEL ALVES: Só. Aham.  

RAFAEL MOREIRA: Nada não te interessa mais? Lazer…. 

RAFAEL ALVES: Quando tem jogo de basquete, a gente joga na quadra 

também. Mas é bem raro também. Difícil. Mas… ou aqui, ou na quadra de jogar 

basquete.  

[barulhos de carros, ruídos da rua]. 

RAFAEL MOREIRA: Beleza… você já respondeu essas duas aqui…. E assim, 

aspecto de lazer, de modo geral agora falando, não só pra você, mas pra todo 

mundo, pra comunidade. Você acha que o parque …. 

RAFAEL ALVES: Sim, legal, bacana.  

RAFAEL MOREIRA: Tipo, a estrutura… 

RAFAEL ALVES: A estrutura, ela...podia arrumar um pouco mais as quadras 

né, ter uma manutenção. A quadra tá… aqui mesmo tá tudo rachado, mas ela é 

bacana, de modo geral, legal. Mas se tiver manutenção.  

RAFAEL MOREIRA: Beleza. 
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ENTREVISTA COM O MORADOR DAS PROXIMIDADES DO PARQUE DAS 

ANDORINHAS, JADEMIR NEIVA, 57 ANOS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 

2017, ÀS 18h.  

 

RAFAEL: Ô Jademir, o senhor vem no parque com qual frequência?  

JADEMIR: Ah, quase que diária.  

RAFAEL: Por quê? 

JADEMIR: Ah, eu moro aqui perto. É. 

RAFAEL: Ah.. o senhor mora aqui perto né.  

JADEMIR: Aham.  

RAFAEL: Hum. E o senhor é morador aqui há quanto tempo? 

JADEMIR: Desde oitenta e seis.  

RAFAEL: Oitenta e seis… E porque que o senhor escolheu essa área aqui? É 

restrita, só tem ela? O que acontece? 

JADEMIR: Ah, por comodidade né. Tá perto de casa, tem uma estrutura boa 

de… de lazer, dá pra… se a pessoa quiser correr aqui, consegue correr, se 

quiser andar, anda, tem as quadras de salão, e as quadra… é… a conservação 

tá bem feita…. A gente tem aproveitado isso aqui, né.  

RAFAEL: Você falou que o senhor é de oitenta e seis né. Perdão, veio pra cá 

em oitenta e seis.  

JADEMIR: Mudei pra cá em oitenta e seis, é.  

RAFAEL: E essa questão assim, acompanhou um pouco da construção do 

parque ou de alguma reforma, alguma coisa…? 

JADEMIR: Sim.  

RAFAEL: Se recorda? 

JADEMIR: Desde…. 

RAFAEL: Quando o senhor veio pra cá, era o que aqui? 

JADEMIR: Bom, aqui de… de lá de cima corria um lago né, um rio. Esse rio tá 

canalizado aqui pra baixo. Então aqui em baixo corre uma água. Então era 

uma… uma região deserta, ir pro lado de lá, ce não conseguia… Então mudou 

bastante aqui, né.  

RAFAEL: A questão da cerca, tudo ãh… foi tudo de uma vez só? Como que… 

JADEMIR: Tudo de uma vez. Foi …foi feito o parque depois foi feita a parte de 

cerca, né, de cercar a praça.  
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RAFAEL: Depois dessa reforma, alguma coisa…?  

JADEMIR: Depois só a manutenção né. Foi feito tudo… tudo que existe aqui 

foi feito tudo de uma vez só. E aí o resto só manutenção mesmo né.  

RAFAEL: Uhum. E o senhor utiliza o parque mais pra quê?  

JADEMIR: Pra… pra lazer né. E atividade física mesmo.  

RAFAEL: Aham. E de lazer… assim, tem tudo que o senhor precisa?  

JADEMIR: É.. É difícil ter algum lugar que tem tudo que precisa né. Mas, é… o 

que existe aqui… dá pra você desfrutar bem tudo que tem aqui.  

RAFAEL: Você acha suficiente? 

JADEMIR: Suficiente. Acho que pra qualquer pessoa, você tem ali uma pista 

de skate, você tem aqui um campo de futebol, você tem uma quadra de areia, 

duas quadra de tênis, pista pra andar, um parquinho pra criança né, então… 

hum… suficiente pra, pro bairro usufruir disso né? 
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ENTREVISTA COM GUILHERME WITHANA, 18 ANOS, MORADOR DAS 

PROXIMIDADES DO PARQUE DAS ANDORINHAS.  

 

RAFAEL: Você vem no parque com qual frequência? 

GUILHERME: Guilherme: Primeira vez que eu venho aqui 

RAFAEL: Primeira vez? 

GUILHERME: Na verdade eu vim a dois anos atrás só, mas foi uma vez só. 

Então essa é segunda vez. 

RAFAEL: E nesse bairro mora a quanto tempo? 

GUILHERME: a eu vim morar em 2012 

RAFAEL: Antes você morava onde? 

GUILHERME: Em Porecatu, paraná 

RAFAEL: E porque você veio aqui hoje? A convite de alguém? 

GUILHERME: Eu vim encontrar ela [risos] 

RAFAEL: Você não tinha vindo antes então? Com essa atual idade?  

GUILHERME: Antes eu não vinha não, vim uma vez. Antes tipo faz tempo 

RAFAEL: Não recorda de nada então né? Só veio para o encontro então, você 

não utiliza, fez uso de alguma coisa? 

GUILHERME: Esse parque aqui não, mas eu vou bastante no balneário e no 

Parque do Povo 

RAFAEL: E como é lá no Parque do Povo, o que você vai fazer lá geralmente? 

GUILHERME: Correr, fazer exercício físico, no balneário também, ou para ler 

também, um ambiente tranquilo e agradável 

RAFAEL: Assim apesar de ser a primeira vez que você veio, você deve ter 

observado, que essa estrutura, que esse parque diz para você? A estrutura dele? 

GUILHERME: Mano tá mal cuidado mano, tipo não tem muito pato ali, quando 

cheguei não vi pato nenhum tá ligado? só vi porque elas falaram. Ai beleza fiquei 

vendo e tal, ai fui no banheiro né, ai me arrependi de ir no banheiro porque eu 

pensei deve ser ajeitado, porque tipo o do parque do povo é ajeitadinho, limpo 

lá, o banheiro que tem lá, o que fica lá no camelódromo é ajeitado, o do balneário, 

tudo bonitinhos, limpinho e organizado. Ai cheguei ali tá ligado? Ai falei caramba 

mano, ai eu fui mijar né, mijo ou não mijo tá ligado?, mijei né. Ai eu falei vou lavar 

a mão ali na frente, porque quando eu entrei tinha visto um bebedouro, ai beleza, 

não tinha torneira o bebedouro. Tinha dois cidadãos, e é lógico que não peguei 
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na mão deles né [risos] porque eu precisava lavar a mão né. Perguntei se tinha 

torneira aqui, eles disseram que tinha aqui e no posto né. Ai falei vou lá no posto, 

fui lá e lavei a mão né. Ai a gente volto e ficamos conversando. É agradável aqui, 

só precisava de uns cuidados né? Tipo banheiro, mais bebedouros, arrumar o 

bebedouro lá e limpar essa água ai da lagoa e trazer mais vida né, colocar mais 

pato, uns peixes e jacaré. 
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ENTREVISTA COM O MORADOR DAS PROXIMIDADES DO PARQUE DAS 

ANDORINHAS, CÍCERO JOSÉ DA SILVA, 60 ANOS APOSENTADO. 

 

RAFAEL: O Senhor acha que o parque possui uma boa estrutura, uma estrutura 

receptiva? 

CÍCERO: Aí, já foi melhor já. Já teve melhor aqui, mas ultimamente aqui tá meio 

largadão. Mas eu acho que não é só aqui, eles falam que não é só aqui. Tiraram 

o guarda da noite que tinha aqui, que eram dois guardas, tiraram um. Era toda 

noite um né, aí tiraram um, tiraram não, um deles aposentou e não colocaram 

outro no lugar. Aí virou o ano e tiraram ele também [o primeiro guarda], não 

trouxeram mais, ai ficou assim né? Tinha onze patinhos ali [fala apontando para 

a lagoa] e agora não tem mais, a molecada joga coisas ai dentro, o cachorro 

mato dez, agora só tem um. Os banheiros, os banheiros. 

RAFAEL: E a convivência dentro do parque como que é, assim a convivência 

dos moradores? 

CÍCERO: A Convivência é meio, meio, meio [gagueja]... assim, as pessoas ficam 

meio com medo de vir aqui por causa de que assim... uso de drogas, usam tudo 

aí então as pessoas ficam meio, mas aqui antes era bom, todo mundo fazia 

caminhada e tudo, tem uma pista ai mesmo, só que essa pista tá tudo 

abandonado, tudo largado e as pessoas ficam com medo, porque os muques 

vêm aqui usar drogas, vêm com cachorro vem com tudo aí, as pessoas ficam 

com medo. A própria população vai ficando de centro, vai se afastando. 

RAFAEL: E o senhor vem aqui com qual frequência? 

CÍCERO: Não entendi. 

RAFAEL: Vem aqui todos os dias, vem uma vez por semana? 

CÍCERO: Não. Não, aqui eu venho de segunda a sábado, todo dia. 

RAFAEL: E como é morar aqui perto, é tranquilo? 

CÍCERO: Sim, aqui é um bairro bom, um bairro sossegado, um bairro sossegado 

e tranquilo, agora se tivesse mais cuidado com mais carinho teria melhor porque 

as pessoas vêm com cachorro, entendeu? Vêm com cachorro pit bull aí, você 

não pode falar nada pra ele porque você não sabe se ele tá armado ou se não 

tá, então quer dizer, se tivesse algum guarda aqui seria diferente porque o 

guarda tem poder, o guarda tem autoridade. Mas não tem nada, não tem nada 

então.. 
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RAFAEL: E se o senhor pudesse mudar alguma coisa aqui, o que seria? 

CÍCERO: Rapaz, é sei lá, não tem muito o que mudar, mudar  em si, aqui era 

eles olhar com mais carinho aqui, igual o tamanho do investimento que foi feito 

aqui a anos atrás, eles cuidassem pelo menos, eu sei que a situação financeira 

do país, sei que a prefeitura não tem gente suficiente para né, para ter guardar, 

ter polícia, mas que olhasse com mais carinho, voltasse o que era antes, o 

guarda o zelador durante o dia. Porque isso aqui é um patrimônio público, é uma 

pena estar assim largado, eu sei que a situação é critica, mas era o que precisava 

porque demais é dar continuidade aquilo que foi começado, então continuar 

zelando porque do jeito que tá ai vai para o abandono. 

RAFAEL: Cícero, e a comunidade, os moradores eles cuidam daqui? 

CÍCERO: Sim. Sim, esse tanto de árvores aqui foi tudo os meninos que plantou. 

Boa parte delas foram eles quem plantou, todo muito cuida. Esses pés de ingá 

que tem ai foram eles que plantaram. As pessoas que frequentam aqui a 30 

anos, entendeu? E a gente cuida, igual eu falei pra você, a gente cuida, mas não 

termos aquela autoridade como se fosse um funcionário. Outro dia mesmo eu 

estava plantando ali ó [aponta], porque eu gosto de plantar então eu estava 

plantando ali, aí um moleque chegou, esses nóias, aí ele perguntou “Você é 

funcionário da Prudenco ou da Prefeitura”, eu falei não, aí ele falou “o que você 

tá fazendo aí? Aí eu disse que tava plantando, aí ele me disse que havia 

escondido drogas onde eu plantava e se sumisse eu seria o responsável. Então 

quer dizer, você vai falar o quê? Larguei e fui embora. 

RAFAEL: Complicado aqui hein, e é assim o parque oferece estrutura para todos 

né? 

CÍCERO: Claro que sim. Antes era organizadinho, era tudo fechado, hoje tá tudo 

cheio de buraco e tinha guarda às dez horas. Não podia entrar de bicicleta, nem 

com cachorro entendeu? Aqui hoje em dia entra cavalo, sai aí vendo a hora de 

atropelar os outros, outra hora tem cachorro que sai avançando em cima dos 

outros. Esses dias avançou [o cachorro] em cima de uma menina aí. Aqui antes 

sábado à tarde e domingo de manhã era cheio de gente, os pais traziam as 

crianças tudo para brincar no parquinho, tinha os patos, os gansos, mas as 

pessoas vão abandonando porque o pessoal que usa droga vai invadindo. Tem 

dia que a gente tá aqui e fica tonto com o cheiro de droga. A gente ainda insiste 

é porque mora aqui, isso aqui quando era um buracão, nós vimos nascer tudo 
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isso aqui então a gente queria que a coisa continuasse. Isso aqui era um buraco, 

quando eu mudei aqui. 

RAFAEL: Tem mais de trinta anos que o senhor mora aqui ou não? 

CÍCERO: Eu moro aqui desde 80, isso aqui era só a COHAB e aqui era um 

buracão. Não tinha esses bairros aqui, era só a COHAB, aqui mesmo era um 

bananal, aí investiram nisso aqui, fizeram isso aqui que ficou ótimo, mas o 

problema é que está desandando. Então se eles olharem com carinho pelo 

menos para proteger e cuidar do jeito e fazer manutenção seria ótimo né. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

ENTREVISTA COM A MORADORA AMANDA CRISTINA CAMARGO, 27 

ANOS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 18h. 

 

RAFAEL: Amanda, com qual frequência que você vem aqui no parque? 

AMANDA: Ah… pouco.  

RAFAEL: Por que que você vem pouco? 

AMANDA: Ah… porque tem muita maloca. Tem muita… as vezes 

pare...parece bastante polícia aqui, aí fica meio difícil.  

RAFAEL: Você mora aqui no bairro há quanto tempo? 

AMANDA: Ah.. faz uns seis… [silêncio] meses, mais ou menos.  

RAFAEL: Ah! Você veio morar pra cá recentemente?! 

AMANDA: Uhum. 

RAFAEL: E porque que você escolheu esse parque aqui?  Por conta de 

comodidade.. Porque que você vem aqui..? 

AMANDA: Porque é mais perto! Eu moro aqui na rua de trás, então, mais perto 

pra mim vim.  

RAFAEL: Uhum. [silêncio]. E você vem aqui fazer o que, geralmente? Você 

utiliza o parque pra quê? 

AMANDA: Para trazer os cachorro, às vezes venho aqui acompanhar meu 

irmão jogar bola, mais por isso.  

RAFAEL: E assim, você acredita que esse parque, estrutura, digo, ele oferece 

tudo pra.. Pra sociedade, pra os moradores daqui?  

AMANDA: Não.  

RAFAEL: Você sente falta de alguma coisa?  

AMANDA: Ah… sinto.  

RAFAEL: O que, por exemplo? 

AMANDA: Limpeza do banheiro das meninas, tem, é… é sujo, então, as 

pessoas que utilizam o parque, não tem como elas utilizam o banheiro público, 

porque não tem limpeza.  

RAFAEL: Uhum. Só isso ou teria mais alguma coisa? 

AMANDA: É… só isso.  

RAFAEL: Assim pra criança…? Você acha que tem lazer para o jovem? 

AMANDA: Não. Para criança acho que não. Porque frequentemente aparece 

polícia aí, aborda, é.. Assim, tem muita violência aqui.  
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RAFAEL: Aqui dentro? 

AMANDA: Uso de droga….Sim. Não é uma coisa assim pra cria... pra criança 

assim, eu acho.  
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ENTREVISTA COM O MORADOR PEDRO RIBEIRO MINELLI, DIA 17 DE 
NOVEMBRO DE 2017 ÀS 19h40 
 
ADRIELLE: Pedro o que você acha que do parque? 
 
PEDRO: eu gosto muito do parquinho, também de caminhar, e andar de 
bicicleta, é bem legal. 
 
ADRIELLE:  o que você acha que aqui no parque podia ser melhorado?  
 
PEDRO: é... tem vários barracos na cerca aqui, tem várias pessoas durante a 
noite, os postes de iluminação aqui  tem defeitos às vezes e não acendem. 
Tem uma mina mais pra lá que ela tá contaminada a água dela e eu queria que 
a água da mina ficasse limpa de novo.  
 
ADRIELLE: aqui tem água pra vocês tomarem?  
 
PEDRO: não , aqui não tem.  
 
ADRIELLE: você mora aqui perto faz tempo?  
 
PEDRO: hum... vai fazer um ano que eu moro aqui. Eu moro numa casa da 
esquina.  
 
ADRIELLE: você vem aqui todos os dias? Como é que é?  
 
PEDRO: sim todos os dias, mas tem alguns dias que não, que as vezes eu 
saio, aí meu irmão gosta de vir comigo, aí eu venho.  
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ENTREVISTA COM A MORADORA ANA PAULA GUEDES ALENCAR, 36 
ANOS, FEITA DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 19H15. 
 
ADRIELLE: Há quanto tempo você mora nas proximidades? 
 
ANA PAULA: Há 15 anos 
 
ADRIELLE: Porque você escolheu morar neste local? 
 
ANA PAULA: A não foi por escolha minha, foi por escolha da família. Por mim, 
não moraria nesse bairro.  Não gosto. 
 
ADRIELLE: você usa o parque para quais atividades? 
 
ANA PAULA: caminhada, corrida e as vezes funcional.  
 
ADRIELLE: Como você avalia a estrutura dele para as atividades que você 
faz?  
 
ANA PAULA: regular, precisava de um bebedouro, as pistas estão quebradas, 
porque o caminhão vem limpar e passa por cima das pistas, então está tudo 
quebrada. É cortar a grama, mais limpeza também. A iluminação que não tem. 
Dá oito horas, escureceu não tem mais iluminação.  
 
ADRIELLE: fica tudo escuro? 
 
ANA PAULA: fica, roubaram os fios daqui, porque não tem segurança. 
 
ADRIELLE: você usa com frequência o parque para essas atividades?  
 
ANA PAULA: sim, com frequência, de segunda a sexta, correndo . 
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ENTREVISTA COM A MORADORA SABRINA BARRETO DA SILVA, FEITA 
DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 19H30. 
 
ADRIELLE: Sabrina, há quanto tempo você mora aqui no bairro?  
 
SABRINA: uns oito anos 
 
ADRIELLE:  por que você escolheu morar aqui nesse bairro? 
 
SABRINA: na verdade quando eu vim morar aqui não tinha tantos atrativos 
assim, acho que na verdade eu fui escolhida, eu não escolhi. Não tem um 
motivo assim específico.  
 
ADRIELLE: você usa o parque para quais atividades?  
 
SABRINA: É, para passear com minha filha. Trazer ela para ter contato com a 
terra.  
 
ADRIELLE: Como você avalia a estrutura do parque? 
 
SABRINA: um pouco descuidado. Acho que eles não estão dando conta de 
fazer uma manutenção no parque, como deveria. 
  
ADRIELLE: a questão do descuidado o que seria?  
 
SABRINA: excesso de mato, tem a ver também com a falta de educação das 
pessoas, vandalismo, às vezes com problema de iluminação, não só culpa dos 
órgãos públicos mas também das pessoas que frequentam. 
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ENTREVISTA COM PROF.MESTRE  EM GEOGRAFIA, MÁRCIO CATELAN, 
NO DIA 17/10/2017. 

 

ELISAMA: Quando a gente fala de urbanização, o que é, como ela acontece? 

MÁRCIO: Bom, seu nome? 

ELISAMA: Elisama. 

MÁRCIO: Elisama e..? 

ELISAMA: Rafael. 

MÁRCIO: Olha, é a urbanização ela é um processo, a gente assim, comumente, 

vocês vão ver nas biografias, sobretudo, mais trabalho de arquitetura e 

urbanismo, engenharia urbana, esses trabalhos mais técnicos né? Acadêmico 

mais técnico é usando a urbanização, o conceito de urbanização como sinônimo 

de requalificação. Sei lá, vocês vão encontrar na biografia coisa parecida como 

urbanização de favelas, né? É... é usado como, na verdade, eles querem dizer, 

vamos fazer um projeto de requalificação de favelas para melhorar a 

infraestrutura etc. Na geografia, mas assim toda a ciência que é envolvida com 

a questão urbana, o termo o conceito de urbanização ele é  mais tomado como 

um processo, ou seja, a história do processo de urbanização no mundo, ou seja, 

como se constituiu a cidade e como estas foram constituídas em rede, tá , então 

o fenômeno, o processo de urbanização é aquele que vai transformando a... 

primeiro o mundo rural para o mundo urbano e que é materializado na cidade, 

então toda cidade é urbana? Sim, toda cidade é urbana, mas nem toda a forma, 

desculpe o jogo de palavras, mas nem toda a forma que é urbana deixa de ser 

inserida no processo de urbanização. Vou explicar, a gente tem um filósofo, um 

sociólogo que se chama Henri Lefebvre, que é um dos mais lidos, que escreveu 

dentre outras obras, a revolução urbana e escreveu o direito a cidade também, 

também tem na biblioteca, acho que na Unoeste também deve ter, acho até que 

compensa vocês procurarem. O Lefebvre é um autor que se dedicou a explicar 

o processo a.. o mundo urbano. Ele disse entre muitas coisas que a sociedade 

passaria, chegaria a um grau de urbanização completa. Ele não estava se 

referindo só a forma, ou seja, quem visse no campo hoje também vive de certo 

modo, um é de forma com aspectos e elementos da vida urbana, ou seja, todos 
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os elementos que são constituídos a partir desta nova sociedade, do urbano são 

não só porque tem infraestrutura como energia elétrica, internet, mas todo hábito 

e principalmente a produção é explicada a partir da cidade. Qual a diferença do 

mundo rural para o mundo urbano? A diferença é que a cidade deixou de ser 

apenas o espaço do comércio e da moradia, da residência, e passou a ser 

também é.. o espaço da produção. Quando que isto acontece? Bom, vem vai 

vindo da Europa né? Vai indo na história isso vai acontecendo, mas a revolução 

industrial ela é o elemento. Então quando se dá a primeira revolução industrial, 

a produção ela começa a ser envolvida e gerada a partir da cidade. Não é mais 

só o campo que produzia alimentos era comercializado na cidade, e também a 

cidade é como espaço de moradia, mas agora, a produção primeiro industrial e 

depois também a partir da vida do modo geral seria geral na cidade. 

ELISAMA: É.. 

MÁRCIO: Não, só para concluir: então o termo, o conceito, né? Na verdade ele 

é um conceito, tem a ver com isso é um processo, um fenômeno assim como a 

industrialização, assim como a globalização que explica o movimento da 

sociedade e as mudanças pelas quais a sociedade passou. É.. para explicar a 

urbanização você tem, você pode articular ela, pares né, ou seja, e outros 

elementos. Por muito tempo a industrialização foi um par, constituiu junto com a 

urbanização um par, ou seja, a industrialização e a urbanização explicavam o 

movimento do mundo, depois a financeirização do espaço, a globalização são 

processos que também vão se incorporando a Audi urbanização e 

transformando o mundo como a gente tem hoje. Basicamente seria isso. 

ELISAMA: Agora assim, quando o local é urbanizado praticamente é mexido na 

forma natural dele, né? Então assim, para urbanizar um local, no caso uma 

cidade, é necessário mexer no meio ambiente ou não? 

MÁRCIO: É sim. Bom, esse é um dos é.. par que a geografia, por exemplo, 

trabalha que é a relação sociedade natureza, né? A gente tem assim não só, o 

rural já tem é... O rural já, vamos dizer assim, domou né? Entre aspas, o 

ambiente natural de ser produzido, né? A primeira expressão de valor que se 

tem do ambiental, ou seja, do mundo, da natureza, vamos dizer assim porque o 

tema ambiental também é um tema pensado a partir do social. Então assim, 
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vamos pensar na natureza pura, a primeira inserção de valor que se dá nela, se 

dá com o rural também, mas é com a cidade que a gente, que a manifestação 

da transformação do ambiente acontece de fato, ou seja, a relação sociedade 

natureza, ela vai ser totalmente modificada não somente na forma, mas também 

no conteúdo, a ponto de nós nos artificializarmos cada vez mais né, ou seja, o 

Marx, o Karl Marx chamou na obra dele, ele disse né em uma das obras dele 

que a gente viveria uma segunda natureza, que jamais a gente retornaria a 

primeira, que é aquela natureza natural do homem constituído na sua base 

essencial ali com contato, vivendo nessa natureza sem ainda ser transformado. 

A sociedade urbana, mais a sociedade contemporânea, industrial, urbana e 

globalizada, ela vai transformar completamente a forma para viver na cidade. 

Olha, Presidente Prudente é um exemplo fantástico, como todas as cidades são. 

Aqui a gente tem, por exemplo, houve um projeto que é fruto do planejamento 

urbano de canalização inclusive fechada dos córregos. Esta é uma metodologia 

que se criou para ver como a gente lidaria com presença dos córregos dentro da 

cidade. Quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado eu tinha uma 

questão que eu perguntava no questionário, aplicando o questionário para a 

população em Bauru que era sobre o que eles achavam sobre o córrego. Era 

uma questão qualitativa, uma questão aberta para ver o que eles pensavam e 

alguns me diziam “olha você que é técnico, você que trabalha com essas coisas 

será que não te como a gente elaborar um projeto para desviar os córregos da 

cidade” Então o que significava? O que significa a população dizer.. Por que eles 

diziam isto? Bom, porque o córrego é sempre sujo, tem mau cheiro, traz 

mosquitos, traz ratos, como a população diz. Essa é a ideia do que é o córrego. 

Mas o problema não é o córrego é o modo como a gente tá fazendo, ou seja, 

lançando esgoto no córrego, produzindo uma natureza que tá distanciada, que 

é apagada da vida urbana, então há um distanciamento desta primeira natureza, 

Marx tem razão. A gente não vai retornar a ela. Ela é toda modifica, seja 

transformada na forma como a gente faz na cidade ou até mesmo em recortes 

como bacia hidrográfica que é um recorte hoje utilizado no planejamento 

ambiental é... que a gente identifica o uso e ocupação da bacia hidrográfica 

completamente, seja no campo, por conta da produção de alimentos ou 

pastagem mesmo, ou seja na cidade. Então essa relação cidade natureza ela foi 

modificada e esse é um elemento que a gente tem que olhar porque é um 
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elemento que não vai haver retorno e a nossa, a mudança que a gente impõe a 

ela tem efeitos. A gente tem um núcleo aqui de pesquisa, talvez depois eu 

indique alguém para vocês conversarem, que é um grupo de pesquisa sinre 

climatologia geográfica. O que o pessoal tem feito? Trabalhos que identifiquem 

né, que estudem, por exemplo, a precipitação, as chuvas a partir desta análise 

do ambiente, ou seja, como se modifica o clima né, porque às vezes, a mídia, 

principalmente ela traz informações rápidas né. A previsão do tempo Ahh vai 

chover, até mesmo tem uma expressão muito engraçada que se usa na mídia 

né, o bom tempo e o mau tempo né. O bom tempo é um dia ensolarado e o mau 

tempo um dia chuvoso. Há um direcionamento de que assim, a precipitação, 

todos os eventos climáticos, o furacão o tornado, tudo que acontece, as altas 

temperaturas e as baixas temperaturas é culpa da natureza e a gente sabe muito 

bem que não é.  Que tudo isso tem efeito a partir da modificação e transformação 

que a gente dá no ambiente, então para responder a pergunta de maneira mais 

direta, assim a gente é acho que o uso do termo socioambiental que é essa 

tentativa que a gente tem de articular o mundo a vida né, o social, a dimensão 

social com essa ideia do ambiente transformado. Ou seja, como que a gente 

pode compreender isso de uma forma conjunta. Não sei se ficou claro aí vocês 

perguntam e eu vou respondendo conforme.. 

ELISAMA: Assim, você deu exemplo dos córregos, né? Aí o município que 

determina quais são as áreas da cidade que podem ser mexidas, que podem ser 

construídas. Qual o interesse do município em, por exemplo, mudar o percurso 

de um córrego ou de construir em um fundo de vale? 

MÁRCIO: Boa! Uma das questões que foram transformadas na cidade é a 

questão do valor, né? Também lá da obra do Marx né, existe o valor de uso e o 

valor de troca. A cidade a paz que se tornou o ambiente da produção  ela também 

foi inserida neste processo de produção que é você construir um ambiente de 

reprodução mesmo da renda, a partir de lucro né que é a base lá da teoria 

marxista. O que aconteceu? Bom um dos elementos que foi poupado 

completamente neste processo é a terra né, então não dá para responder está 

questão sem a gente considerar a questão da renda fundiária, então o poder né, 

ele deveria né, dever-se-ia, ser responsável né apenas por regulamentar e cuidar 

que espaços das cidades sejam ocupados a partir de uma orientação mesmo é 
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dentro de um plano diretor, de diretrizes colocadas onde pode  e onde não pode 

e onde pode, o que pode e o que não pode ser feito. isso é o que a gente espera 

né do poder público e essa é uma teoria do planejamento urbano, mas a gente 

sabe muito bem que o mercado imobiliário ele tem um interesse né na 

reprodução da terra, então assim depois de uma diferença de valor nas terras né 

que são terras comercializáveis, todas de fundo de vale até os topos do relevo, 

todo o ambiente urbano é terra é comercializável. A gente tem o código florestal 

que vai dizer “olha até 30, 50 metros não se pode construir, tem que deixar área 

de preservação permanente”, mas o capital avança sobre isso, e o que é 

importante dizer ele não avança somente nas áreas de ocupação irregular, onde 

está a pobreza né, porque também isso é uma coisa, a gente sabe muito bem 

que no Brasil e em muitos outros países há uma criminalização do pobre, ou 

seja, parece que ele optou por morar numa área de ocupação irregular, que 

houve invasão que é um termo que eles usam até de uma forma já manifestada 

política, não é invasão é ocupação, ou seja, as pessoas que foram estropiadas 

e não têm direito, tem direitos e não consegue a casa, eles vão morar em algum 

lugar, então eles vão ocupar terrenos e às vezes ocupam área de preservação 

permanente. Na outra ponta a gente também tem loteamentos fechados, 

conjuntos habitacionais, todos eles às vezes produzidos sem um estudo de 

impacto ambiental, ou com estudo de impacto ambiental direcionado em favor 

do loteador que vai ocupar essas áreas, então o ponto de vista da renda 

fundiária, ou seja, são os donos dessas terras que vão orientar esse expansão 

territorial da cidade e por isso que é importante a gente qualificar o discurso. Eu 

sei que não é fácil, até mesmo vocês né são da comunicação social sabem 

melhor que eu que às vezes não dá para dizer tudo né por conta né de entraves 

políticos econômicos. Às vezes você trabalha num jornal que não pode dizer 

tudo, você tem que qualificar o discurso, mas a gente tem que há um processo 

que não é um processo ingênuo de reprodução da terra é na nossa pesquisa na 

‘resign na rede’ de pesquisadores sobre cidades médias a gente tem identificado, 

inclusiva que é assim o par mercado imobiliário e renda da terra, renda fundiária 

é um par indispensável para a gente explicar as cidades. Tem um professor aqui 

que é um grande especialista no tema, que é o professor Everaldo Melazo, 

depois se vocês tiverem interesse eu posso pedir pra ele para vocês 

conversarem com ele, para ele falar um pouquinho dessa pesquisa que ele faz. 
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Ele é do grupo de pesquisa também que eu faço parte. O Everaldo pesquisa,.. 

ele diz exatamente isso né, é um artigo dele tá público numa revista, eu passo 

para vocês é não são palavras minhas ele que tá dizendo olha, o mercado 

imobiliário e a renda fundiária é um par para a gente compreender a expansão 

da cidade. Há vinte anos se sabia que a zona sul de Prudente ia ser loteamento 

fechado, então já havia uma orientação. Quem dá essa orientação? Bom, os 

grandes, os donos das terras. A família Damha, por exemplo, é um grupo, o 

grupo damha, é um grupo que produz loteamento, eles já iam direcionando, 

então assim as empresas têm um planejamento eles não agem revelia né e sem 

planejamento então bom, para responder eu acho assim que o ponto de partida 

tem que ser a reprodução de terra enquanto mercadoria, infelizmente né porque 

a gente sabe muito bem que a própria constituição federal, artigo 182, 183 e o 

próprio estatuto da cidade vai falar de uma função social de uma propriedade. O 

que que é a função social de uma propriedade? Uma forma da gente garantir o 

direito à cidade, o que que é o direito da cidade? Ele é muita coisa. Ele é o morar, 

é você poder circular livremente é você poder usar os espaços públicos, ter 

direito de mobilidade e acessibilidade e ter direito à moradia principalmente. Tá 

na constituição, mas o capitalismo não deixa que as coisas funcionem assim tal 

e como a gente quer a partir da ideia do bem comum né, a gente precisa também 

e por isso que esse debate tem que ser feito né de como que a gente pensa a 

cidade hoje a partir da expansão dela, a partir da renda da terra e o quão a 

cidade, ela também, ela é tomada como negócio, como mercadoria. 

ELISAMA: Então a urbanização você diria que é uma consequência do sistema 

capitalista?  

MÁRCIO: É, neste modo de produção completamente. Se você pegar, se você 

fizer uma análise da história da cidade desde que surge as primeiras cidades no 

mundo antigo, o ur né essas cidades que vão surgindo depois até no Egito, 

passando pela Europa chegando nas Américas, nós não vivemos no Feudalismo 

na América né, nós não vivemos o modo de produção, porque quando se inicia 

a colonização o Brasil já é conquistado né, entre aspas né, se ocupado com, por 

meio da colonização portuguesa e espanhola já com o ideário do comércio havia 

uma idealização do lucro né, ou seja, já era um capitalismo comercial depois 

concorrencial que vai se estabelecer aqui então não tivemos esse feudalismo, e 
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aí é  então a nossa urbanização totalmente explicada aqui na américa latina, a 

partir desse avanço do capitalismo, portanto, quais são, o que agente tem de 

similar com a urbanização no mundo? Bom, a urbanização no mundo tem 

acompanhado o modo de produção né,o que a gente tem de distinto? O modo 

come ela se constitui, a nossa urbanização na América latina é diferente, em 

alguns termos, da urbanização na Europa. Vou dar um exemplo que é um 

exemplo clássico: as favelas. Existe favela na África, existe ocupação irregular 

na Ásia, existiu na Europa, existe em alguns países? Sim, mas o modelo de 

forma e conteúdo da favela ele surge no nosso processo de urbanização. É a 

gente sabe muito bem, por exemplo, sei lá, vou citar um exemplo na história. A 

reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro que é tentou imprimir, buscou e 

conseguiu imprimir na cidade uma ideia de uma cidade monumental, ou seja, era 

transformar o Rio, cidade do Rio que era então a capital do império numa Paris 

né, numa cidade do progresso e monumental, do embelezamento burguês né. A 

reforma Pereira Passos promoveu a expulsão daquela população  né as pessoas 

mais pobres que viviam nos cortiços e que vão né se buscar, construir suas 

casas nos pés dos morros depois subindo o morro. Bom as favelas elas 

começam a existir antes, mas é com a reforma que isso se consolida. Por que 

que a reforma é importante dizer sobre ela né? Por que a gente tinha uma 

população, vamos lembrar que a gente tinha acabado de abolir a escravização 

no Brasil, né então esse contingente de ex-pessoas que eram escravizadas que 

vão viver nas cidades né e que vão viver nos cortiços depois chegam os 

imigrantes e tem toda essa amesp, surge no Brasil uma nova classe que é a 

classe operária né, então a gente tem uma urbanização que vai sendo promovida 

a partir desse modo de produção capitalista, ou seja, primeiro é a  produção 

Brasil agro exportador rural, depois é um Brasil urbano comercial, depois um 

Brasil da produção, depois um Brasil da produção globalizada e financeirizada 

sinteticamente. O que aconteceu com as nossas cidades? Elas foram cooptadas 

pelo mercado né, a terra ganhou valor, a casa ganhou valor já tinha e ela foi 

potencializada né, as cidade se tornou, tem dois processos eu acho até bacana 

depois se vocês tiverem interesse em ler sobre eles, a gente tem livro aqui no 

Gasper é que eu posso passar para vocês que fala sobre dois processos 

importantíssimos pra vocês entenderem a urbanização no Brasil e no mundo né 

que é o de fragmentação socioespacial e segregação socioespacial, sem eles 
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vocês não entendem o que a gente tá falando sobre cidade produzida a partir do 

modo de produção capitalista. Então esses dois processos que vão gerar aí 

exclusão social etc, eles são processos né importantes pra gente entender como 

a cidade capitalista é produzida. E por que que a cidade capitalista é diferente 

da cidade feudal? Exatamente pela concepção que se tem do ponto de vista, no 

modo de produção capitalista de que tudo vida em que tudo se tem um valor de 

troca e no valor de troca, a reprodução do lucro. Então sim, a nossa urbanização 

é uma urbanização capitalista. Tem um livro, um geógrafo, um livro de um 

geógrafo estadunidense que é o David Harvey que acabou de escrever, que 

escreveu a produção capitalista do espaço e ele lançou também esse daqui, que 

por um acaso está aqui sobre a mesa, “cidades rebeldes” ele fez um evento em 

São Paulo, houve um evento, a editora boitempo que publicou o livro, fez o 

evento lá em.. acho que foi em 2016 ou 2015, se eu não me engano é aqui é 

uma discussão sobre a ideia da manifestação que teve em 2013 do passe livre, 

mas no livro, o Cidades Rebeldes, ela vai falar.. o Harvey ele escreveu “A justiça 

social e a cidade”, ele escreveu “A questão urbana”, ele escreveu, não desculpa, 

a questão urbana é do Castelo, ele escreveu “A produção capitalista do espaço”, 

então têm vários livros e agora cidades rebeldes que vai ser é que tem essa 

discussão, a cidade capitalista. A professora Ermínia Maricato da USP, da 

Universidade de São Paulo, a professora Raquel Monique são assim teóricos, a 

professora Maria Encarnação Sposito daqui é que tem um livrinho básico é 

“capitalismo e urbanização”  

ELISAMA: interrompe - A a gente já leu um livro dela. Ela vai conversar com a 

gente sexta-feira. 

MÁRCIO: Então ela vai tá aqui. Ela vai falar muitas das coisas que eu tô dizendo 

e ela é uma pesquisadora também sobre o tema das cidades médias Foi ela 

quem fundou a rede e então também é bacana. Acho que vai ser bacana a 

conversa com ela, tá?. 

RAFAEL: E assim, falando da questão anterior que você falou sobre terra valor 

deu exemplo do Damha né. Então assim, as regiões nobres da cidade que são 

próximas a hospitais, escolas, mercado o imóvel possui valor mais caro que nas 

regiões mais afastadas né? E assim, a gente percebe que nas regiões afastadas 



178 
 

a gente tem a construção de casas populares, esses fatores eles contribuem 

para a especulação imobiliária, aqui em Prudente é diferente? 

MÁRCIO: Bom, primeiro antes de.. sim, eles contribuem e são a própria 

especulação imobiliária né, ou seja, as diferentes forma de habitação numa 

segmentação social, a partir dela tem a ver com a especulação, a especulação 

se apropria disso né. O que que á a especulação? Na verdade o próprio termo 

está lá no dicionário “especular é você vai é...discutir sempre em torno de um 

mesmo assunto até que se esgote aquela demanda que você quer criar, então 

especular sobre algo, é você falar sobre algo que ainda não aconteceu então 

você levanta hipóteses, questões, problemas em torno da questão. A 

especulação imobiliária é esse jogo de mercado né que vai sendo feito, 

sobretudo em torno de valor tá. Para dizer sobre isso e é importante falar para 

vocês também que não dá para a gente desconsiderar é sobre o conceito de 

periferia né por quê? Se a gente tivesse fazendo essa conversa há 30 anos atrás, 

ou há anos atrás (SIC), eu poderia dizer pra vocês tranquilamente sobre a 

questão, dizer pra vocês “olha as casas e os terrenos que estão na periferia das 

cidades são mais baratos”. Hoje eu não posso mais né, porque o processo de 

fragmentação socioespacial né com uma urbanização que tem optado por uma 

forma de moradia que é o loteamento, os espaços residenciais que são os 

espaços residenciais fechados né, ela problematizou e modificou o conceito de 

periferia. A periferização periurbano ele não é mais só para pobre né, então 

assim talvez, mesmo com o advento das cidades jardins no final do século XIX, 

nos Estados Unidos, depois na Europa, poderíamos falar em viver no subúrbio, 

mas se você falasse para a classe média e alta há cinquenta anos atrás em 

Presidente Prudente, ou em qualquer outra cidade brasileira que eles poderiam 

viver na periferia, eles achariam um absurdo porque a burguesia viveu no Centro, 

vamos lembrar né, da cidade hoje não. Hoje assim, olha a distância que tem os 

loteamentos fechados do Centro da cidade. Então assim, mas é um modo de 

vida inclusive com incorporação desses elementos bucólicos de uma vida mais 

tranquila, com o discurso da segurança no âmbito da vida urbana e  a gente sabe 

muito bem que as nossas cidades médias não têm índices de criminalidade que 

justificam a vida nos espaços residenciais fechados, ele é mais por um processo 

mesmo de separação, ou seja, viver entre os iguais, ou seja, a classe média com 
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a classe alta vivendo conjuntamente ali num espaço que é idealizado, ou seja, 

um ponto de vista urbanístico, paisagístico e que atenda a demanda daquela 

população tá? Estou fazendo um julgamento de valor sobre isto? Estou né 

porque os espaços residenciais fechados eles trazem uma vida, eles consolidam 

o processo de fragmentação socioespacial, ou seja, a cidade é cada vez mais 

separada não só na forma. Porque é possível você morar no Jardim Paulista e 

não viver a cidade toda. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas é 

possível vocês trazerem um amigo de vocês, de qualquer cidade, ele ficar uma 

semana e ele, conforme o espaço, a região que ele circula, ele pode ir embora 

sem ver a pobreza de Presidente Prudente e isso tem uma resposta, não 

acontece do nada. E a resposta é: a separação. Os bairros, a expulsão primeiro 

né do pobre, bom o pobre nunca morou no Centro das cidades, mas.. nas 

metrópoles um pouco? Sim, mas nas cidade médias não. Então agora há uma 

separação total, ou seja, eles na periferia.. 

ELISAMA: É mandado pra longe, né? 

MÁRCIO: Pra longe e mais que isso, há uma separação da periferia né, a gente 

tem uma orientação vetorial, na região norte moram os pobres, na região sul 

moram os ricos e classes médias. É evidente né, por mais que tenha aí um bairro 

ou outro no meio, mas há uma separação evidente. No caso de Presidente 

Prudente ele é  uma cidade super didática porque você tem primeiro, uma 

primeira barreira física na própria história da cidade né, que é a Vila Marcondes, 

a Vila Goulart que deram origem ao que a gente entende hoje como Presidente 

Prudente já surgiu separada né, ou seja, já havia um direcionamento que seria 

a zona leste da cidade, que por conta da geomorfologia mais acidentada os 

terrenos eram mais baratos, mas também porque o coronel Goulart tinha uma 

ação também imobiliária de lotear e de vender os lotes isso também, e a própria 

expansão orientada para cá, o fato da estação ferroviária tá vindo dada pra cá 

né, também foi uma estratégia do partido do coronel Goulart. Ou seja, as 

pessoas desciam e a cidade que ele viam era essa daqui. A cidade do comércio 

da origem que é a Quintino Bocaiúva, a igreja Nossa Senhora Aparecida que tá 

na zonal leste , ela foi do sendo esquecida , apagada não é. Por tanto, Não sei 

se vocês prestaram atenção quando se fala quadrando central de Presidente 

Prudente nós somos um das únicas cidades que o quadrante exclui a parte 
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história, pode perguntar pra população no centro, pode fazer essa entrevista. É 

onde você acha que está localizada o Matarazzo? A pessoa fala na zona leste, 

e lá é centro da cidade. Mas a construção que foi dada, politicamente orientada, 

construir, o que é o quadrante central pra gente? É Washington Luiz, Manoel 

Goulart, Avenida Brasil e coronel Marcondes. Esse é o que a prefeitura 

reconhece esse quadrante mesmo, certinho assim. Isso, tem o camelô, 

calçadão, aqui tá a Coronel, Washington Luiz,  ao centro de Prudente, a origem 

da cidade fica fora, e essa é uma construção orientada historicamente ta. Então 

tudo isso pra dizer, é eu nem lembro mais a questão que já tava falando 

[risos]  mais é, para dizer que a gente tem uma orientação do ponto de vista [aa] 

é urbanística e por isso que também é errado né, as vezes aparecem textos 

nossos mesmo acadêmicos, aparece na mídia, aí faltou o planejamento, não 

faltou planejamento. É o planejamento urbano que foi orientado pela perspectiva 

capitalista de se direcionado mais em algumas partes do que em outras né. 

ELISAMA: Mas isso já vem desde da formação né? Da cidade praticamente? 

MÁRCIO: Desde a formação da cidade, no caso de prudente, é muito didático 

né a gente, eu tive agora umas atividades com os alunos, na disciplina de 

planejamento urbano, é vou ter, vai ter a noite, vocês estão convidados se quiser 

participar e vai ter amanhã a tarde com a turma da,ue é uma oficina sobre 

memória né. É porque eu to dizendo isso, porque a gente ta falando sobre o 

tema, que é questão da memória, ou seja, como você estabelece, cria uma 

metodologia para trabalhar, resgatar primeiro a memória, e para resgatar a 

memória, quais são os procedimento metodológicos para você trabalhar a 

memória. Ou seja, como é que eu pergunto pra você , o que significa a sua 

história de vida? Vivendo num bairro, você mora aqui em prudente? Que bairro? 

ELISAMA: Perto do centro. 

MÁRCIO: No centro, você é daqui mesmo? 

ELISAMA: Não, sou de São Paulo. 

MÁRCIO: De São Paulo então, o que é você, onde o bairro você nasceu em São 

Paulo, o que significa você ter, vivido e crescido num bairro, qual sua identidade, 

o que significa esse processo de vocês em cada um? Então a história oral por 
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exemplo, que é uma forma de você, uma metodologia de você deixa a pessoa 

falar, sem um roteiro, ou seja, ela contar sobre a vida dela e a partir do relato 

você éé, entendi o que ela quer dizer sobre os processo, sobre os da constituição 

no âmbito mesmo de uma história coletiva ta. É,e aí essa questão da memória 

em cidades como a nossa, como Prudente, tem apenas 100 anos né, então o 

Brasil já nasce, ele já é criado com a concepção do futuro né. A gente não é um 

país, que olha pro passado, meu passado é sempre apagado né, então assim, e 

com ele o patrimônio histórico, patrimônio material, tudo que faz parte da nossa 

história é derrubado. É para vocês terem ideia, passei, passeiem pela 

Washington Luiz, e olhem o que tem sido feito com as características originais 

da arquitetura, das casas modernistas né, de que refletem um momento de 

presidente prudente. Fachadas totalmente transformadas né, modificadas 

completamente, algumas derrubados, a gente sabe disso. É a gente teve 

recentemente o caso que nesse loteamento é, indo na Salim fala Maluf, aqui em 

direção a Álvares Machado, em frente ao maracanã, que foram derrubas as 

figueiras, não sei se vocês acompanharam, lá tinha uma plantação de figueiras, 

que inclusive um fotógrafo ganhou um concurso da Nacional geográfico e com 

essa, com a foto. Era uma património material, ambiental do município, elas 

foram derrubadas, porque o condomínio achou melhor derrubar, porque ia 

atrapalhar é o , a estrutura, lá o projeto. Eles poderiam muito bem ter 

incorporado, porque não incorporaram, porque não tem uma valorização do 

ambiental, do patrimônio histórico, nesse processo de um país, de uma 

sociedade que sempre olhou do ponto de vista do progresso tão. 

ELISAMA: É é assim então, [aa] , como que é , esqueci o que eu ia, 

desigualdade social , ela querendo ou não ta atrelada a urbanização né? Por 

causa dessa questão toda que você falou né que já é mandando pra um lado, 

mandando pro outro. Já é dividido. 

MÁRCIO: Hum. A desigualdade social já é fruto da sociedade capitalista né, a 

gente sabe muito bem que o capitalismo precisa da diferença de classes, é uma, 

é o sério da coisa né. Ele precisa da diferença de classe para se reproduzir 

também, qual é a diferença de uma proposta de um socialismo, de uma país 

socialismo, um país capitalista. Uma delas é essa, o primeiro é propriedade 

privada da terra né, o Brasil desde 1850, quando se reconheceu a propriedade 
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privada da terra a gente né, a gente teve um processo de consti de consolidação 

de fundamentação dessa ideia, ou seja, a propriedade privada da terra ela é um 

direito né, qual a contradição?! Exatamente essa, sendo um direito, nós não 

estamos é,  não é ilegal eu ter uma propriedade ou duas, ou três. Embora a 

constituição diga que é haja tem que ter uma função social da propriedade. Ou 

seja, o que é a função social, ela servir para uso, e não para reprodução. A 

desigualdade espacial, ou desigualdade social ela é fruto da sociedade 

capitalista, ou seja, sempre, há mais antes quando a gente não tinha esse 

capitalismo de hoje, tinha pobre também, sim. Tínhamos pobres, a diferença é 

que, a pirâmide da segmentação social ela, ela foi complexicada né, em classes, 

ou em segmentos se vocês quiserem, em segmentos sociais. É o mundo urbano 

consolidou, acho que sim né. As cidades separou mais né, ela, ela, por ser um 

ambiente totalmente artificializado né, é ela , ela difere a pobreza por exemplo 

do urbano, difere do mundo rural. Continua sendo pobreza mais pessoa que vive 

no campo, embora ela tenha uma vida difícil às vezes, não consigam prover de 

fato uma vida confortável, mas ela tem um, ela produz um alimento, ela tem a 

vida um pouco mais pura ainda, entre aspas. Na cidade não. Então a pobreza 

urbana que é fruto do processo de urbanização, mas que é fruto também de uma 

sociedade capitalista urbana né, ela vai arrefecer o processo né.  A 

desigualdades espaciais, a gente também, acho que a professora Maria 

Encarnação vai até tocar nesse assunto, é, com vocês, é a gente tem trabalhado 

uma hipótese na nossa pesquisa sobre o consumo em cidades médias, e essa 

pesquisa a gente pesquisa desde de como se dá o consumo de roupas, sapatos, 

ée, diversos produtos, mas também a terra. E nesse processo a uma construção 

de uma consolidação da desigualdade sociais, ou seja, a metrópole é igual ou 

mais desigual que as cidade médias?! A gente tem visto que não 

necessariamente. Embora São Paulo seja uma cidade bastante desigual, 

embora São Paulo tenha bairro, tenha favelas, tenha bairros né, de concentração 

de riqueza, mas ela ainda é uma cidade bastante mesclada, ou seja, ta lá, 

Paraisópolis do lado de Morumbi né.  Quando você chega em São Paulo você 

da de cara com a riqueza e com a pobreza, uma de cada lado ali. Se tem 

alphavile.. 

RAFAEL: São Paulo tem muito disso 
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MÁRCIO: Aqui não, aqui você chega e como eu disse vocês podem trazer uma 

amigo e orientá-lo só pra ver uma parte da cidade e isso é fruto de uma cidade 

desigual, a gente tem trabalhado com a hipótese de cidades médias, elas são 

mais é, tão ou mais desiguais só espacialmente falando, ou seja, como tá 

dividido né. Que as metrópoles porque a sociedade a cidade média, ela é 

bastante segregada né e também fragmentada né, de estar separado. E eu não 

estou falando somente de barreira física, é se vocês tiverem tempo pro trabalho 

compensaria, pra não ficar muita gente daqui, da pesquisa falando, mas a 

professora Eda Maria Goes que é historiadora que tá na pesquisa com a gente, 

ela trabalha com questão do imaginário, trabalha com a questão simbólica, com 

a questão das práticas espaciais, de que é um conceito, o que são as práticas 

espaciais? O modo como a gente se direciona no espaço, a escolha que fazemos 

“como essas escolhas são orientadas por, pelas empresas, por, pelo próprio 

capital. Porque eu tô dizendo isso, porque quando você fala de fragmentação 

espacial e segregação, você não fala somente de um lugar , uma segregação 

mais, se tá falando do modo também, por exemplo, os espaços públicos que as 

pessoas frequentam né. Porque um morador às vezes da zona leste, os bairros 

mais pobres, ou da zona norte ele não vai ao shopping, porque ele não entra, 

porque existe uma barreira ali que não é física apenas, alguns shoppings tem 

controle mesmo né, a gente sabe disso. É o jovem negro da periferia, que 

quando circula o segurança fica de olho né , tem o estigma da pobreza, 

relacionada com a questão etnia racial e etc. Mas, e tudo isso promove um 

afastamento que não é preciso barreira física , então assim , um processo não é 

só físico, não é só material, não é só você criar um muro. Há fragmentação 

espacial né, a um modo de exclusão que não é pelas barreiras físicas, o 

shopping não é um espaço, deveria ser um espaço público, ele é um espaço 

público de circulação, mas de uso orientado. Porque você não circula pelo 

shopping a hora que você bem quer e nem segmentos, qualquer segmento, 

como você circula. Por exemplo em alguns espaços como praças e parques. E 

mesmo assim vamo lembrar que o parque do povo, não sei se vocês já 

repararam no espaço à noite é que vocês vão ver a polícia lá presente sem a 

necessidade de estar ali de fato. 

ELISAMA: Fica rondando, né? 
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MÁRCIO:Fica rondando e dando batida como eles dizem né nós jovens da 

periferia que tá lá, quem, e reparem de 10 vezes que vocês passarem por lá, 

eles dão batida em um jovem branco, e olhem lá. É verdade, todo, sempre 

tentado para estigma daqueles que circulam, então também a uma forma de 

orientação. O parque do povo um equipamento muito bacana tem muitas críticas 

uma delas é do ponto de vista ambiental, aquelas que são fechadas, do modo a 

partir do parque o uso e ocupação do solo foi trazendo empresas,trazendo 

comércios,orientando com a verticalização também, aumentando o preço do 

solo, expulsando uma população originária né. Essa outra questão todos esses 

bairros Vila Charlote te né, até lá em cima do parque tem passado e vai passar 

ainda por um processo de mudança, que é as família que mais pobres que 

moravam ali, vai sair, vão morar na periferia. E ali vai sendo substituídas casas 

de madeiras, vai virando né, vai juntando terrenos, o capital vai comprando, a 

imobiliária vai construindo prédios, casas maiores, casas mais caras até, mais a 

verticalização já que , hoje a orientação de residência tá mais nos loteamentos 

fechados, então existe uma transformação, também já não lembro qual era a 

pergunta [risos] mas só pra dizer se eu não respondi vocês voltem a questão tá. 

ELISAMA:É continuando a sua linha de raciocínio aí, falando do shoppings e tal, 

então a valorização ou a utilização dos espaços públicos para construção de 

parques, no caso do nosso trabalho. Ele contribui para a socialização dessas 

pessoas que não é, não vãono shopping por exemplo? 

MÁRCIO: A valorização? 

ELISAMA: A utilização do espaço público. 

MÁRCIO: Ah tá... Bom, a utilização do espaço público, ela não é uma premissa 

é um princípio de todo, de toda cidade, o próprio planejamento urbano é tinha 

que abraçar essa causa né, essa ideia, a cidade precisa de áreas de convivência 

coletiva, áreas públicas, equipamentos que sejam mantidos é pela prefeitura 

municipal né, pelo poder público. É com os impostos, com todas as arrecadações 

que tem para que as pessoas não somente frequentem, mas convivam 

coletivamente em uma sociedade que a individualização é cada vez mais maior 

né.  Então há uma valorização sim, lógico nos últimos anos é dos espaços 

públicos. Eu mesmo quando cheguei em Prudente em 2002, é vi o parque do 
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povo muito vazio final de semana, e olha hoje como ele é frequentado né, já tem 

inclusive hoje manifestações, que a gente não viu no passado, é de jovens de 

diferentes segmentos sociais, de diferentes posturas né, e preferências sexuais, 

daquela questão étnica racial. Então tem uma certa diversidade que você vê hoje 

no Parque do Povo sábado a tarde né, é , de diversas atividades, famílias, 

casais, jovens jogando bola, crianças, então que não existia no passado, isso 

mostra uma certa valorização, nós não temos como lembrar a cultura do espaço 

público né. Porque a rua que era o espaço público de convivência e de 

permanência como a calçada, foi transformada apenas em circulação, com o 

advento de uma sociedade do automóvel né, então assim a gente até estranha 

hoje quando passa em alguma casa e vê alguém com uma cadeira sentado na 

calçada, é esquisito né. Porque essa paisagem sumiu, cada vez mais a rua é 

apenas para você circular com automóvel, nessa sociedade que foi cada vez 

mais se fechando e aí também, com essa [aa] é questão de fechar os muros, 

portões altos, cerca elétrica, cada vez mais a gente vai se individualizando né. 

No âmbito da família, e dentro da família, e vai se individualizando por conta da 

tecnologia, smartphone, televisão, etc, se vê que tem um processo que vai 

fechando né, e a gente precisa trabalhar essa reabertura né. É uma opção é sim, 

os espaços públicos né. E a luta, a batalha é para que eles sejam implantados, 

acho que prudente ainda é uma cidade comparando com outras médias, é 

bastante rica nesses aspectos pela presença dos parques que chamou atenção 

para vocês fazerem o trabalho porque, a gente tem um trabalho, um exercício 

feito aqui de construção desses parques, que como eu disse tem várias críticas, 

têm canalização fechado, tem ocupação da bacia, às vezes o projeto né, 

urbanístico não é o mais adequado, o próprio mobiliário escolhido, as decisões 

que a prefeitura municipal tem às vezes, sei lá. Recentemente a prefeitura tomou 

a decisão de tirar os banheiros do Parque do Povo né, porque os banheiros 

estavam sendo degradados, porque os banheiros estavam sendo utilizados por 

partes que não aquelas, pelas quais eles foram criados, E são claro que [ééé] 

são posturas que a gente critica né, porque um espaço público, o que significa 

isso também, você mais aval o comércio. Para você usar o banheiro hoje você 

tem que consumir no comércio ao redor do Parque do Povo. Então você vê que 

assim, as ações são ingênuas, sempre há uma impessoalidade, por de trás 

dessas opções. Então para responder, os espaços públicos no Brasil, a gente 
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não tem a cultura do espaço público, mas eu acho que essa geração agora, eles 

estão convivendo na contradição ao mesmo tempo que se individualizam. 

Porque também tem os projetos, sei lá, os projetos da digital, às vezes você 

passa no Parque do Povo e a galera tá lá no smartphone, no computador, no 

notebook, mergulhado naquilo, por outro lado a uma convivência. Se vocês 

verem sexta a noite, verem olhar como se reúne os jovens aqui, e são jovens de 

periferias, pobres de Prudente. Ao passo de que também tem espaços 

individualizados, de lugares fechados, você não veem a mistura, dos jovens dos 

condomínios, do Parque do Povo, junto com os jovens da periferia mas a uma 

fragmentação que aumentou sim, em termo dos parques. E acho que uma 

metodologia que vocês já devem ter feito é que a comunicação social usa 

bastante é a observação, é se vocês pararem ali e observarem o local, sem 

conversar mesmo, que o comportamento entre aspas, não o comportamento 

psíquico, mas o comportamento de ver essa expressão ali, desde o parque do 

povo, quem caminha, a uma diferença de horários né, do público, para o público. 

Então os parques têm sido sim, um equipamento acho que bastante utilizado, e 

acho que mudou alguma coisa já nesses últimos anos e claro que a mudança 

tem aver com o equipamento né. Se você não tem o equipamento você não cria 

o hábito né. Sem um determinismo, mas você precisa criar esse equipamento, a 

infraestrutura capaz, de atrair essa população. 
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ENTREVISTA COM A DRA. EM GEOGRAFIA E LIVRE DOCENTE, MARIA 

ENCARNAÇÃO BELTRÃO SPOSITO, DIA 20/10/2017, ÀS 15h, NA UNESP. 

 

ADRIELLE: Qual a importância e o papel do relacionamento humano para a 

construção das cidades? 

 

SPOSITO: As cidades, por serem espaços de concentração, elas favorecem 

muito a sociabilidade porque a proximidade, ela oferece condições muito mais 

adequadas para que as pessoas interajam, ao mesmo tempo que isso acontece 

também por serem um espaço de concentração ele é um campo de tensões né. 

Porque a cidade ao mesmo tempo em, na, principalmente a cidade sobre o 

capitalismo, ao mesmo tempo instituída de espaços privados né. O princípio 

jurídico da propriedade privada da terra ele tem vigência na nossa sociedade, 

mas além desses espaços privados como a casa que nós moramos, os 

apartamentos que habitamos, todos nós precisamos é também de espaços 

coletivos, é, espaços que são compartilhados, como as ruas, como as calçadas, 

como as praças, como as avenidas, como viadutos, e essa necessidade de 

compartilhar espaços que são é de todos, gera num conjunto, numa grande parte 

das vezes muitas tensões.  

 

ADRIELLE:O que na sua opinião poderia definir a vontade do ser humano em 

se socializar e de formar uma cidade? 

 

SPOSITO: Na verdade é... o que historicamente levou os seres humanos a se 

assentarem né de modo concentrado não foi um interesse de se relacionar não 

foi isso que aconteceu. Enquanto os grupos humanos eles não tinham uma 

divisão de trabalho, a divisão de trabalho ela só existia entre os homens e as 

mulheres e segundo as faixas de idade, todos os homens em idades adultas, 

tinham as mesmas tarefas nos grupos, grupos humanos, esses grupos eram 

nômades e não havia portanto uma forma de vida assentada. É justamente nas 

partes da superfície da terra onde é havia um pouco de escassez de alimentos, 

ou pelo menos, os alimentos não eram abundantes durante todo o ano. É que 

uma parte desses grupos as mulheres resolveram se assentar para 

desenvolvimento da agricultura e a criação de animais com uma forma de 
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garantir alimento. Então quando elas ali se assentaram, ela não pensaram em 

formar uma cidade, elas simplesmente para uma ação pensado vamos formar 

uma cidade ela simplesmente estavam preocupadas com a alimentação seus 

filhos. No decorrer do tempo, nesses grupos que se assentaram, que passaram 

por tanto ter uma moradia fixa, é você foi desenvolvendo valores que os grupos 

nômades não tinham. Um valor é uma posse, definição de uma parte da terra 

que é sua porque você cultiva os animais que são seus porque você criou, e está 

lá nesse passado um ginco né, é que em umas partes do mundo já remonta 8500 

anos a origem da propriedade. Não ainda propriedade capitalista, mas a ideia de 

propriedade, daqui só é meu, e não é do outro, porque eu trabalhei, porque me 

envolvi. Essa ideia de propriedade vai criando condições históricas para uma 

divisão de trabalho, é que não é mais apenas por idade ou por sexo, é uma 

divisão do trabalho decorrente mesmo de poder, os mais fortes têm mais poder 

porque tem mais poder é vão ter um papel predominante e vai haver uma divisão 

de trabalho muito simples no começo entre as cidades e o campo. E então as 

cidades não se originam porque as pessoas querem enfim é  desenvolver essa 

sociabilidade, elas surgem mesmo de natureza histórica e associada a essa 

sobrevivência humana. 

 

ADRIELLE: Com a industrialização, a forma do ser humano se relacionar 

mudou, devido à carga intensa de trabalho e ao capitalismo. Isso pode ferir em 

que sentido a formação dos nossos centros urbanos?  

 

SPOSITO: Interessante essa pergunta, se eu olho na longa, longa duração né, 

aquelado séculos e séculos na verdade hoje nós não trabalhamos mais do que 

nossos antepassados. Nós trabalhamos menos que nossos antepassados, eles 

praticamente trabalhavam todos os dias da semana, e trabalhavam também por 

jornadas muito longas né. É mesmo que nós saibamos que as condições de 

trabalho não são iguais ao mundo atual para uma boa parte da pessoas estão 

estabelecidas ou estão vigendo é, normas, leis e princípios que dão o direito de 

descanso, reconhece o período de férias, reconhece uma jornada máxima por 

dia etc. Evidentemente que nós sabemos que isso não ta distribuído 

adequadamente. Na longa duração nós não trabalhamos mais, do que nós 

trabalhávamos. O que mudou é o modo como a que se destina nosso trabalho, 
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cada vez mais o nosso trabalho nós não temos éé, nós não trabalhamos apenas 

para produzir o que é necessário a nossa vida, nós trabalhamos para ganhar um 

dinheiro, com esse dinheiro comprar as coisas necessárias a nossa vida. Pode 

parecer uma mudança simples, mas ela não é, então nós nos distanciamos da 

possibilidade de conhecer porque trabalhamos, nós não sabemos exatamente 

porque nós trabalhamos. Nós trabalhamos para ter mais coisas, pra melhorar na 

vida, pra ter reconhecimento, para comprar uma casa, um carro melhor, pra 

poder viajar. É nós sabemos que nós estamos levados a trabalhar por essas 

coisas, mas na verdade o que acontece aqui nós estamos sob uma lógica do 

trabalho muito intensa e não é uma lógica do trabalho éé, voltada a satisfação, 

éé, de necessidades ela ela é uma lógica do trabalho em grande parte orientada 

pela satisfação de desejos pode parecer simples e também no mundo atual e 

você até onde vai a necessidade, onde começa o desejo. Mas nós vivemos em 

um dos objetos e nós trabalhamos para ter esses objetos. Perdemos a 

capacidade saber se eles são realmente essenciais para nós, e de fato se nós 

queremos isso. E eu acho também que o trabalho no mundo contemporâneo ele 

é ele ficar colocado Telecheque pelo fato de que ele cada vez menos se realiza 

no âmbito de um espírito de colaboração, mesmo que isso seja feito pelas 

empresas. Na verdade, a lógica que está por trás é uma lógica de competição 

então ele gera 1 ° de estresse muito grande ele gera também uma incerteza 

muito grande sobre o nosso futuro. Um agricultor que vivia no século XIV é numa 

área no centro da Europa mesmo que ele vivesse numa condição servidão né, 

porque estávamos no modo feudal de produção, é ele mais ou menos tinha 

certeza que comeria todos os dias e que enfim naquela condição sendo servo 

Senhor ele teria como se alimentar. É hoje mesmo quem ganha muito não tem 

muita certeza como vai ser futuro então também essa instabilidade do mundo 

contemporâneo, que faz parte desse jogo da competição ela gera muito muito 

estresse emocional ela gera muita insatisfação, ela gera muita ansiedade. Bom 

como isso vai aparecer na cidade vai aparecer também em uma cidade tensa 

numa cidade de um tempo extremamente acelerado e numa cidade que também 

se mercantilizou por demais. O acesso a ela ou o que ela tem de melhor, é 

fortemente mediado pelo seu poder de compra em tese cidades de todos, ela é 

uma é uma riqueza coletiva não é, mesmo Presidente Prudente que tem 100 

anos, bom alguém começou a 100 anos e muitas pessoas fizeram muitas coisas. 
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Mais alguns de nós pode pagar os melhores lugares dela e outros não podem 

pagar, então a essa mercantiliza é, da cidade negaria né aqui, aquela expressão 

também colocada por um autor chamado Henri Lefebvre, direito a cidade então 

nós temos perante a lei ou direito a cidade, mas esse direito não se realiza 

completamente ou do mesmo modo pra todo mundo. 

 

ADRIELLE: O que você acha sobre a questão ambiental presente prudente, a 

cidade bem cuidada nesse aspecto? 

 

SPOSITO: De uns pontos de vista sim, porque ela é uma cidade 

comparativamente bastante limpa éé, você tem uma limpeza das ruas, você tem 

uma coleta do lixo, ela tem é um uma taxa média de arborização boa para o 

padrão brasileiro e ela também por não ser uma cidade tão grande não é uma 

cidade menos de 250.000 habitantes. Essa escala da vida urbana também 

permite uma certa qualidade ambiental né, menos carros circulando, menos 

emissão de gás carbônico, enfim menos chances de serem percorridas. O que 

dá certo um certo conforto, por outro lado não. Ela deixa a desejar, porque ela 

deixa desejar, porque essas condições não estão bem distribuídas no espaço, 

porque elas não estão bem destruídas no espaço, porque se você for olhar pela 

imagem de satélite quais são as áreas mais arborizadas, quais são as áreas 

onde aa os maiores parques da cidade, você vai ver que elas não são 

exatamente as áreas que tem mais pessoas. Então a quase que uma relação 

inversa né. Onde há mais gente que precisaria né, ter parques públicos, ter áreas 

verdes por ambientes, pro lazer, para a prática do esporte esses, ambientes ou 

não existem ou não estão adequadamente equipados, não são de tamanho 

suficiente, não tem um conforto ambiental como se desejaria, ou falta iluminação, 

enfim todos os tipos de fatores que são convidativos ao uso do espaço. Ao 

contrário as áreas melhor equipadas deste ponto de vista de um ambiente 

agradável como é por exemplo o Parque do Povo, ela está no setor sudeste da 

cidade que é um setor com densidade habitacional baixa, número de habitantes 

por quilômetro quadrado, nesse quadrante sul ele é menor do que não quadrante 

norte, a densidade maior é o quadrante norte, então por exemplo a professora 

Margareti Trindade aqui do meu departamento que fez tese de doutorado sobre 

as condições de temperatura na cidade, e mediu vários pontos da cidade, 
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chegou a ver que no ápice do verão às 15:00 a Ilha de Calor da cidade que é o 

setor norte. É onde estão os grandes conjuntos habitacionais populosos. Isso 

tudo fez lança Minha Casa Minha Vida, agora esse processo se assentou com 

minha casa minha vida. É área mais quente e a área chamada Ilha de Frescor é 

aqui onde está a Unesp, porque acabou coincidindo já veio o Parque do Povo, a 

Unesp, vários condomínios fechados onde o número de habitantes por terreno 

também um pouco menor. Então você tem temperatura muito mais com 

diferença grande que já me recordo qual é, mas 5º ou 6 ° e é bastante, não é 

pouquinha coisa. Na mesma hora entende o termômetro aqui e um termômetro 

lá, a temperatura é um muito mais elevada isso tem a ver com esses fatores. Lá 

tem mais telhado, lá tem mais revestimento porque os terrenos são menores, 

então não tem chance de você ter uma área verde, de você ter um jardim. Muitas 

as casas, hoje já não é mais permitido pela lei, isso já não aconteceu pela minha 

Casa minha vida, mas no passado houve conjuntos com telhas de eternit e 

cimento amianto que também são verdadeiros retentores de calor. Casas com 

paredes mais estreitas faz janelas menores então essa diferença térmica numa 

cidade muito quente é um desconforto ambiental e é uma perda qualidade 

ambiental. Então acho muito mais poderia ser feito entendi, porque nós não 

temos problemas tão grandes que seja de solução quase impossível, os nossos 

problemas eles são de solução possíveis, mas nós não temos efetivamente uma 

política ambiental na cidade, isso não há, não há, até tem secretaria tudo, tem 

horto, tem umas iniciativas que são muito pequenas. E mesmo quando a essas 

iniciativas por parte do poder público às vezes esse também não é um valor para 

sociedade, por exemplo no código de obras da cidade de Presidente Prudente, 

é pelo menos 20% de um terreno não pode ser pavimentado, não pode ser 

impermeabilizado para permite a absorção da água pra você também que algum 

tipo de conforto térmico. Mesmo que seja uma graminha, ela esquenta menos 

do que uma cerâmica ou cimento a maior parte das pessoas obtém aprovação 

da prefeitura e depois cimenta. Pois é uma cultura mesma cultura de achar que 

o mundo urbano ele a negação pra ser a negação do mundo rural ele tem que 

acabar com esses resquícios né. Que nós associamos com rural, a gente associa 

que a natureza tá no mundo rural e a cidade oposição, mas a cidade é também 

natureza. Ela é um espaço topográfico, ela faz parte é né, todos os fluxos de 

energia que compõem o clima, ela também tem cursos d'água, a cidade é 
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natureza transformada, mas é natureza. A gente pensa que a natureza está fora 

da cidade é uma visão de mundo também que com o que oposição à cidade a 

natureza, quando na verdade esses dois essas duas dimensões são 

indissociáveis para fazer a cidade você não anula a natureza, você transforma. 

E às vezes transforma inclusive de modo inadequado. Então você vê que a gente 

vê na imprensa vê até profissionais dizer assim: nós vamos retificar um rio, o que 

retificar um rio é fazer um rio ficar reto, mas passa a ideia de que o rio tá errado, 

não é o Rio que tem que se adaptar a cidade, seria a cidade que tem que se 

adaptar ao rio. Ele não deveria ser retificado, canalizado, é uma negação do 

ambiente no processo de produção do espaço urbano. Então mesmo prudente 

com este parque tão bonito, que eu valorizo muito, uma área muito boa pra 

cidade, mais ela é uma loucura. Na gênese é uma loucura, você pegou um rio 

que primeiro ficou poluído, depois você entubou o rio. Agora o rio várias vezes 

insiste em transbordar, que rio danado né [risos] ele não cabe em um espaço 

que foi dado a ele, e a gente continua a fazer frequentemente investimentos, e 

num pensa em pelo menos não cometer de novo esse erro e a gente continua a 

cometer, o poder público continua a cometer esse erro. Tanto é que o Córrego 

do Veado que é o que está ali no parque do povo ele continua a ser canalizado 

a cidade cresce e eles vão entubando o rio, quando na verdade já deveria até 

aprender com as experiências dos os países e tentar recuperar um pouco das 

condições mais adequadas para o rio. 

 

ADRIELLE: De que forma as cidades são resultado de transformações sociais? 

 

SPOSITO: Todo espaço, não é somente o espaço urbano, o espaço rural 

também, eles sempre vai ser apropriado e transformado pela sociedade. 

É primeiro porque o espaço é uma condição para vida, no meio rural ele é um a 

condição muito importante, porque sem ele inclusive você não pode produzir 

alimentos, você não pode realizar pecuária, você não pode extrair os bens que 

a natureza oferece. E na cidade ele não é meio de produção né, no sentido que 

ele é no campo, porque a terra no campo é um meio para se produzir, na cidade 

ela não é propriamente um meio, mas é uma condição necessária para colocar 

indústrias, para colocar atividades comerciais de serviços, para se viver para se 

circular tudo isso precisa espaço. Agora na cidade isso sempre como eu toquei 
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em outra pergunta, é um campo de tensão, porque é um campo de tensão? 

Porque o que caracteriza cidade singela do campo é a concentração. Então 

claro, quanto mais concentrados nós estamos, mais tensas podem ser as 

relações. Tanto para fazer valer direitos que são estabelecidos, como para 

questionar os direitos que estão estabelecidos é pela lei. Então a sociedade 

transforma espaço, tanto do ponto de vista da economia, como do ponto de vista 

político também, tanto grande proprietário ou grande empresário que tem 

recursos para comprar uma área bem localizada, montar um shopping center, ou 

é implementar um loteamento de alto padrão, como outros que não tem condição 

e que ocupam espaço, e que reivindicam ou que picham uma parede, mostram 

a sua ideia. Então todo tempo a gente tá transformando espaço, às vezes a gente 

não se dá conta porque são pequenas transformações, mas essas 

transformações todas juntas no decorrer de um tempo, é que de fato produzem 

espaços. A gente às vezes enxergar um grande episódio né? Com esse exemplo 

que eu dei abriu shopping center é uma coisa é um equipamento de grande 

porte, que altera toda a estrutura da cidade vai gerar novos fluxos, fala puxa 

Prudente mudou muito, abriu um shopping center, é um exemplo que eu daria 

né. Me lembro bem de quando o foi aberto o Prudenshopping. Mas na verdade 

é tudo o caminho onde você escolhe pra para casa, lugares que você gosta mais 

de viver, os pontos que você escolhe pra encontrar seus amigos, tudo isso é 

parte do processo de produzir o espaço urbano e portanto transformá-lo. 

 

ADRIELLE: Na página 38 do seu livro “Capitalismo e Urbanização”, você diz que 

no território europeu houve um reforço do processo de urbanização, na América 

Latina foi diferente? 

SPOSITO: Não foi diferente, mas ele não vai não ocorreu com a mesma, no 

mesmo momento e com o mesmo ritmo.  Qual foi a diferença? Na Europa você 

se pode dizer que o grande século da urbanização, foi século XIX né, momento 

em que o aquele conjunto de transformações que vinham sendo gestada né, 

desde o século 16, 17, 18 que marca com a passagem do feudalismo do 

capitalismo, a emergência do mercantilismo e depois a industrialização. Fizeram 

o grande século da urbanização, fosse o século 19, ou seja, pela primeira vez a 

história da Europa que já tem cidades desde a antiguidade, desde os gregos, 

desde os romanos é realmente a cidade ficaram muito grandes e a proporção de 
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pessoas vivendo nas cidades se tornou muito maior. Porque com a 

industrialização a cidade passou a ser também um espaço de produção muito 

importante, claro, então muito mais pessoas passaram a viver na cidade, e 

embora esse processo tenha sido forte e marcante ele praticamente levou um 

século. Para alguns países levou até um pouco mais de tempo né. Países por 

exemplo como Portugal e Espanha se urbanizaram historicamente falando 

depois da Itália, depois da França, então se eu for pegar toda Europa, Europa 

do Ocidente né, você já tem diferenças grandes entre outros países, mas se 

pode dizer que entre o século XIX e século XX esse processo transcorreu. Na 

América Latina aí também tem pequenas diferenças entre os países, mas 

vamos, vamos fazer uma generalização. Todo esse processo vai ocorrer de 

modo intenso, depois da segunda Guerra Mundial, nós somos um subcontinente 

que vai se urbanizar a partir dos anos de 1950 ta. Então período de 50 até 

meados de até meados dos 70 e início dos 80 é um período de muito crescimento 

da economia. A América Latina principalmente o México, Argentina, o Brasil, o 

Chile um pouco menos mas também a Venezuela, Colômbia vão passar por 

processos de industrialização. Uma industrialização periférica né, porque ela é 

muitas vezes ela decorreu da vinda de empresas do centro da Europa ou dos 

Estados Unidos ou do Japão pra cá, mas isso muda as nossas cidades também. 

Em cada país isso aconteceu de um modo, no Brasil em esse processo foi 

extremamente rápido, no censo de 1950 e 1960 portanto quando eu estava no 

início da minha escolarização o Brasil ainda era o país mais rural do que urbano. 

E hoje ele é uma país urbano com 80% da população vivendo em cidades e um 

país diferentemente da Argentina, diferentemente do chile, diferentemente até 

de outros países da América Latina em que é um país que ainda vai ver muitas 

cidades novas nascerem. Segundo relatório da ONU aa para análise urbana no 

século XXI o país, o Brasil é o país do mundo segundo esses estudos da ONU 

que mais conhecerás cidades novas no século XXI. Claro que eu acho que eles 

também não foram capazes de prever tudo, porque você tem uma 

pressentimento cidades novas da China né, que o país muito populoso e que se 

abriu ao mercado internacional e que está com uma industrialização acelerada 

e ta se tornando a segunda economia do mundo. Então não apenas ele tem 

cidade que cresceram muito, como ainda há chances de novas cidades, mas 

mesmo assim a China tem  delimitações do quadro natural, a na Cordilheira né, 
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do Himalaia, tem o Deserto de  Gola né,  quer dizer não há muito espaço para 

haver adensamento populacional. Portanto se não há muito espaço a tendência 

maior é a cidade que existem crescerem, mas nós não, nós temos esses dois 

movimentos as cidades que existem crescerem e a propor probabilidade das 

novas aparecerem ta. Então para uma bibliografia uma literatura internacional é 

um caso é o Brasil tem caso assim [an] que assusta o pesquisador estrangeiro 

né, por exemplo um caso muito assim sempre dado como exemplo é a cidade 

de Luís Eduardo Magalhães é uma cidade jovem na Bahia que se desmembrou 

do município de Barreiras e que hoje sei lá, nem sei, é preciso você depois olhar 

no senso, mas deve ter perto de 100 mil habitantes. É uma cidade acho, que 

ainda não tem nem 30 anos, então isso pra um europeu é muito espetacular 

digamos assim, é a França por exemplo que é um país que se urbanizou no 

século XIX, não viu no século XX nascer nenhuma cidade nova, toda cidade que 

ela tem hoje já existiu no século XIX. E o Brasil praticamente todo ano tem uma 

cidade nova, com o desmembramento do município às cidades que estão na 

sede. Então a urbanização na América Latina é diferente, porque ela foi muito 

mais intensa foi muito, mais rápida e ela se realiza numa sociedade de 

desigualdades então ela também tem essa característica, o que alguns autores 

chamam de uma urbanização incompleta que também não gusto. É um termo 

que fica parecendo que dá uma situação ideal que nós não sou, essa é nossa 

urbanização, desigual né, o seja com parte da cidade sem asfalto, parte da 

cidade sem esgoto, mas é nossa urbanização, mas eu não concordaria com essa 

ideia de dizer que a favela não é urbana, porque a favela é ilegal, porque a favela 

não tem asfalto, não, ela é urbana, ela pode não estar equipada, ela pode não 

tem um padrão de infraestrutura que se deseja para o espaços urbanos, ela é 

urbana, porque ela é urbana? Porque ela tem vida urbana, ela tem modo de uso 

do espaço e de uso do tempo urbanos, aliás a favela é muito mais urbana que 

um condomínio fechado, para pegar um exemplo de uma área super bem 

equipada, favela é muito mais urbana. Ela é muito mais densa, ela tem muito 

mais vida [an] social, ou muito mais conflito, que também é uma característica 

do espaço urbano, ela é muito urbana, mas essa é nossa característica,uma se 

somos uma sociedade desigual temos uma cidade desigual e uma urbanização 

portanto éé cheia de problemas. Às vezes os autores falam assim aah porque 

foi muito rápido, por isso que nossa urbanização é assim, não, não é, é assim 
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porque nós somos uma sociedade de desigualdades né, então a cidade não vai 

ser de iguais. Não há essa possibilidade, se você está em uma sociedade de 

desigualdade, se vai ter uma espaço de desigualdades. Poderia ter políticas 

públicas que [an] não resolvessem, não teriam capacidade de resolver esse 

problema mas que poderiam minimizar, mas lamentavelmente nossas políticas 

públicas acentuam onde tem mais eles põe mais e onde tem menos eles põe 

menos o que é absolutamente absurdo. Como exemplos os parques de 

Presidente Prudente. 

 

ADRIELLE: Houve um momento em que o movimento capitalista precisava se 

expandir, como essa expansão reflete na urbanização? 

 

SPOSITO: Na verdade, se a característica, ou a característica mais forte do 

capitalismo, o que o capitalismo deseja? O capitalismo deseja concentrar riqueza 

é essa meta principal da tarde produziu capital concentra riqueza, essa é a meta 

principal do capitalismo. Induzir o capital e concentrar riquezas, para isso ele 

precisa de cidades, porque as cidades por serem espaços de concentração, elas 

elas favorecem e elas se tornam, vamos dizer assim um elemento, um ambiente, 

não é um elemento, um ambiente indutor desse processo ta. Porque o processo 

é capitalista é mais eficaz, quanto menor for o tempo que você tem entre o 

momento que você faz investimento é aquele que eu enfim você vende o produto 

importância realiza capitalistamente. A cidade super favorece isso, é engraçado 

porque historicamente as indústrias elas nasceram na manufatura rural se 

produziam as coisas no campo. Se produziam roupas, produziam sapatos isso 

no campo. E mesmo os primeiros comerciantes estimularam essa produção no 

campo. Depois eles falaram não se nossos trouxermos todos pro mesmo lugar, 

isso aconteceu na Inglaterra né, é nós podemos minimizar o tempo nós podemos 

potencializar os investimentos. É claro eles viram que colocando uns pertos dos 

outros aceleraram o processo principalmente porque é uma característica do 

capitalismo avançado, é uma extrema divisão do trabalho. Nenhum de nós hoje 

faz um produto inteiro, todos nós fazemos uma parte de alguma coisa. Mesmo 

que uma pessoa diz olha mas eu sou um artesã eu sei lá eu, eu faço artesanato, 

ou eu bordo um pano de prato. Bom sim, você borda um pano de prato, mas 

você não planta o algodão pra fazer um pano, então mesmo nesses setores em 
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que não são industrializados. Uma mulher que borda um pano de prato, não é 

uma indústria, imagina num setor industrial. Quantas pessoas trabalharam para 

ter um óculos pronto, impossível imaginar isso. O cara que tava na bomba, que 

tirou petróleo pro plástico, nunca nem sabe quanto daquele petróleo entrou pra 

fazer um par de óculos. E assim sucessivamente, então é só a cidade que 

permite essa divisão do trabalho tão especializada em múltiplas funções, em 

múltiplos papéis, mas ao mesmo tempo combinados entre si, se não for 

combinado a coisa não sai. Então a indústria precisa da cidade, o capitalismo 

precisa da cidade e uma coisa importante da cidade no capitalismo é que não 

existe realização capitalista sem produtos ser consumido. Então por isso que a 

gente diz que mesma cidade que não tem indústrias, elas são muito importantes 

pro capitalismo, porque elas são espaços de consumos dos produtos industriais 

que aliás hoje também são consumidos por quem mora no campo. As pessoas 

no campo não matam, mas o porco e tiram a banha para cozinhar, elas 

compram, olham certo. Eles são também compradores de produtos industriais, 

compram roupas prontas, usam carro, uma havaiana, é, enfim, nós somos uma 

sociedade de consumo. E a cidade é fundamental pro consumo. 

 

ADRIELLE: As cidades de médio porte, como Prudente, de que forma, as 

questões urbanísticas delas se diferem de uma cidade grande exemplo como 

São Paulo? 

 

SPOSITO: Eu acho que a escala dos problemas, a escala dos problemas é 

menor, é porque, primeiro as distâncias não são tão grandes, os bens e serviços 

a serem oferecidos não precisam atingir um contingente populacional tão 

grande. Então resolver problemas nessa escala é mais simples, vamos dar um 

exemplo, o que é mais difícil resolver um problema de transporte em São Paulo 

ou em Prudente, em prudente embora o transporte público em prudente seja pior 

que de São Paulo, mas seria mais fácil aqui.  Porque aqui você tem 90.000, 

80.000 usuários dia, pessoas que passam pelas catracas do Sistema coletivo. 

Em São Paulo você tem alguns milhões de habitantes dias né. Essas pessoas 

têm que percorrer distâncias maiores então mais distantes, portanto lugares de 

trabalho, de estudo, então tudo é muito mais complexo. Um sistema 

extremamente mais complexo, e o preço também da vida é maior lá,  então aqui, 
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essas cidades elas seriam elas, elas são consideradas em muitos países como 

as cidades melhores para se viver e para se administrar, porque de uma lado 

elas não são tão pequenas que elas careceriam das condições necessárias para 

se estudar, para se ter acesso a saúde, para se ter uma certa variedade de bens 

e serviços oferecidos. Não são tão pequenas, igual uma cidade de 5000 

habitantes, do tamanho do Mercado, não permite uma certa oferta, e nem são 

tão grandes que você não possa equacionar, fazer a gestão dos problemas. 

Lamentavelmente no caso brasileiro nós somos uma país de políticas  públicas 

é muito pouco avançadas em outros países, estão numa situação melhor que a 

nossa, não são países do centro do sistemas, mas da América Latina mesmo, 

se já tem o Chile com situação melhor que a nossa, você já tem até mesmo a 

Colômbia que é um país que passou por muitos problemas, hoje tem políticas de 

gestão urbana mais avançados experiências, ou mais criativas que o Brasil. E 

nós especialmente estamos vivendo no Brasil um retrocesso violento, porque o 

atual governo ele também fez cortes muito fortes. Tanto em política habitacional, 

como em política de infraestrutura urbana, então, quando você tem esses cortes 

você vai ter atrasos, você vai ter retrocessos de coisas que avançaram. Por 

exemplo o PAC né um programa que visou compensar a crise internacional, 

enfim muita gente a contra PAC. Mas eu por exemplo acho que o PAC foi uma 

coisa importante, ele pegou uma parte da riqueza nacional e investiu no espaço 

urbano né, ou recapeamento, aqui em prudente foi feito recapeamento, em 

outros lugares foi feito sistemas de mobilidade novos, houve muito investimento 

na produção de habitação, então tudo isso traz um certo vigor pra vida urbana. 

E agora parte desses investimentos eles estão, enfim, cortados, ou eles foram 

muito minorados, ou as condições para ter acesso a eles são menores, e a gente 

não sabe quando isso vai ser retomado. Não se tem muita clareza de quando 

isso vai ocorrer, de outro lado os municípios, eu não conheço suficientemente 

pra falar do municípios A, B ou C, eu vou falar geral. Os municípios cada vez 

comprometem mais é o seu orçamento com folha de pagamento, claro é 

importante porque você tem que ter funcionários, tem que ter professores, é tem 

que ter gente na área de cadastro, tem que ter gente na área de arborização, eu 

sei que isso é verdadeiro, mas esse aumento proporcional de uso do dinheiro do 

município na folha de pagamento torna também o município um investidor muito, 

um pouco, com pouca capacidade em investir tá. Mesmo Prudente que é 
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município do estado de São Paulo é tão pequeno, eu não conheço as contas 

bem, precisaria entrar no site, fazer um estudo, olha deveria fazer um novo 

parque do povo lá no setor norte, de fato ele não tem um orçamento pra fazer 

isso. O orçamento dele tá em grande parte comprometido com esse custeio 

mínimo, os carros tem que andar, os caminhões tem que ir, a folha de pagamento 

é grande. Nós não temos clareza, não temos um estudo mesmo científico para 

dizer é esse o número de funcionários que seria preciso ter, pode ser que 

precisa-se até mais, pode ser que precisa-se menos, você não sabe muito bem. 

Então nós não temos um Brasil com uma, não temos uma políticas efetivas que 

estejam avaliando, a maneira que fazemos a gestão de cidades, se é uma forma 

boa. E é um pouco paradoxal isso, porque o Brasil tem uma das normativas 

[interrupção] [an] vixi, até me perdi, é, nós não temos, enfim, nós não temos uma 

tradição, a por exemplo uma coisa chama minha atenção você na Prefeitura 

municipal tem poucos servidores tecnicamente preparados para fazer política 

urbana, arquitetos, geógrafos, pouca gente entende, então claro você não tem 

uma política urbana você tem.. Aa o que eu ia dizer naquela hora relembrei. O 

Brasil paradoxalmente, tem umas das melhores legislações urbanas do mundo, 

estatuto da cidade que tem uma lei dos anos 2000, ele é considerado 

internacionalmente uma lei avançada. Nós temos uma lei avançada e uma 

cidade que ainda não está de acordo com essa lei, uns instrumentos jurídicos 

que essa lei prevê. Porque claro, porque as forças políticas que comandam elas 

são muito mais retrógras, elas são em muitas cidades ainda, comprometidas com 

uma mudança, é, elas são mais comprometidas com a permanência. Você é de 

Presidente Prudente? 

 

ADRIELLE: Sou. 

 

SPOSITO: Você acompanhou a última campanha eleitoral, você viu, bom eu 

achei o resultado, o resultado ruim, porque é, eu não acho que as pessoas 

melhor classificadas tinham realmente, eu não tô falando apenas do eleito que é 

o Bugalho, eu tô falando no geral, segundo, terceiro, classificado, essas pessoas 

não tinham noção do que é, do que é realmente fazer a gestão de uma cidade. 

Então nós estamos ainda muito atrasados e também não temos outro lado pra 

não colocar toda a responsabilidade no poder público, um compromisso social 
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com cidade, as pessoas acham que na cidade é pra jogarão é de ninguém, então 

isso tudo dificulta muito a condução coletiva da cidade, nós somos, temos um 

comportamento do espaço público muito individualista, quando a gente deveria 

ter um comportamento mas coletivo. 

 

ADRIELLE: Você comentou sobre a questão da canalização, qual sua opinião 

em questão de fundo de vale, em virar parques?  

 

SPOSITO: Eu acho que não é um problema o fundo de vale virar parque, eu até 

acho uma coisa boa, porque claro você não pode impermeabilizar os fundos de 

vale, então o parque é uma solução muito boa, o que eu sou contra é a 

canalização do rio isso sobretudo  é essa tendência encaixar o parque ou 

encaixar o vale do rio numa estrutura urbana, quando você deveria fazer o 

contrário, deveria deixar o rio corre no seu curso mais natural e evitarmos. Mas 

normalmente quando a canalização vai ocorrer esse rio também já está 

assoreado, já jogaram lixo, já jogaram uma boa parte do esgoto , então é claro 

que se você perguntar para quem mora ali você quer que canalize, é claro que 

eu quero, porque cheira muito mal. Deveria fazer diferente primeiro limpar, 

depois deixar que a água realmente corresse. Isso não é uma hipótese 

descabida né, rios como o Tâmisa lá em Londres, como o rio Sena em Paris, 

foram poluídos, no auge do período industrial eram rios imundos né. Paris era 

uma cidade suja, Londres era imunda, e eles conseguiram fazer uma 

recuperação dos seus rios, da suas condições, do ar, etc. Então nós também 

podemos fazer isso outros países, mais recentemente tem feito isso também, 

por exemplo a Coreia do Sul, já recuperou parte dos seus rios, e nós fazemos 

um gasto violento né, dizem que é enorme a parte do orçamento de município 

de São Paulo da prefeitura para dragar o rio pinheiros, Rio Tietê, dragar, dragar 

cê sabe o que  né¿ Passar máquina pra tirar o  esgoto do fundo, enfim, entulhos, 

tudo que é. É uma máquina de absorver dinheiro, inacreditável depois de tantos 

anos o dinheiro não vá pra controlar, para enfim, ter sistemas adequados para 

que a sujeira não vá lá no rio e outras loucuras porque, já passou faz uma 

semana talvez nem isso no jornal da manhã na globo lá num dos municípios da 

grande São Paulo por onde passa o Rio Tietê a quantidade de sofá jogado, um 

sofá jogado no rio né, ele é uma barreira para água andar, uma, inclusive ele 
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retém sujeira, bom enfim, colchão no rio, são coisas assim que já não devíamos 

ter no século XXI, mas nós temos , também têm, eu moro aqui perto dos 

Thermas, e se você for por ali , termina os Thermas e começa o terreno da Unesp 

e aquele lugar cheio de entulho, todo mundo que não tem onde por uma coisa, 

joga ali, mas como que uma pessoa vem aqui e joga um sofá?! Não é um papel, 

é um sofá, vai lá a semana passada mesmo tinha um sofá, não sei se já tiraram, 

aí você pensa o setor vai lá e tira muitas vezes, daqui a pouco a pessoa joga de 

novo né. Então nós achamos isso é natural, não é que nós achamos natural, 

mesmo que a gente não concorde você não tem socialmente condições de 

chegar lá e gerar um conflito. Como você não pode jogar aqui, eu moro na cidade 

não quero que você jogue, mas é perto da minha casa, é errado mas você 

continua andando, isso, isso realmente traz danos grandes porque o custo disso 

é muito alto, todo mundo paga o custo, parte enorme dos impostos vai para 

corrigir esses erros tão elementares. 
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ENTREVISTA COM A CURADORA E PESQUISADORA ANA MATTOS 
PORTO PATO, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, AS 14H POR TELEFONE.  
 

ADRIELLE: Alô, Ana, Oi? Tudo bem?  

 

ANA: Oi …  

 

ADRIELLE: Acho que vai dar uns quinze minutinhos. Tem problema? 

ANA: Não. Vamos lá.  

 

ADRIELLE: Pera aí que eu vou pedir aqui pro moço pra gravar. Ana, eu vou pôr 

no viva voz para gravar de outro celular. 

 

ANA: Ah, legal.   

 

ADRIELLE: Pera aí deixa eu por aqui pra gravar …. Tá.  Bom Ana, a primeira 

pergunta é: o que é curadoria e qual o papel dela dentro da exposição 

fotográfica?   

 

ANA: Bom, é…. Acho que curadoria é, é um …. Tem várias …. Se a gente 

pensar na origem do termo … ela tá ligada à essa figura , a uma figura dentro da 

….  Primeiro lugar , a curadoria vem do termo cura também né,  de se pensar, 

mas ela tá ligada à figura do …. Do …. Do ver, daquela pessoa responsável 

pelas coleções né. Hoje, é….. Essa pessoa, esse personagem, mudou bastante 

né,  então você tem o papel do curador hoje muito além,  né, desta ideia, do 

responsável pela coleção num museu, é…. Mais do que hoje se tornou um gestor 

de fato né. Então ele tem que negociar com todo o sistema da arte na realização 

por exemplo, de uma exposição, então a gente pode pensar nessa ideia é.. que 

foi trabalhada pela manifesta, eu não me lembro qual a edição, mas o curador 

como produtor, então essa ideia de que o papel do curador vai muito além dessa 

figura que vai, vamos dizer, cuidar da coleção dentro de um museu, em relação 

a fotografia é... A gente pode pensar da mesma forma, quer dizer você, eu acho, 

que não exista uma diferença definida pelo suporte, ou pela técnica ou por um 

tipo de arte. Então o curador é essa figura que vai articular, que parte de uma 
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pesquisa, que trabalha os artistas é da instituição, do empreendimento, do 

contexto, é de um tema abordado e que vai estabelecer essas conexões né?  

 

ADRIELLE: Certo, Ana quais as principais funções podem ser desenvolvidas em 

um trabalho de curadoria? 

 

ANA: Então é, eu acho uma boa pergunta porque é você tem uma . Entende, 

uma variedade de perfis, de pessoas trabalhando nessa área, eu 

particularmente, no meu caso, trabalhei muitos anos é.. na gestão, na 

organização de projetos de exposições da arte contemporânea, na gestão de 

acervo audiovisual e a curadoria ela vai começar a trabalhar exatamente como 

curadoria na hora que eu começo a desenvolver uma pesquisa acadêmica né, 

então ela nasce ligada ao meu interesse, em pensar a curadoria como uma 

metodologia é para um pensamento teórico né, então é... eu acho que você tem 

um perfil né dos curadores, você tem essa ideia, de fato, do gestor né, daquela 

segurança que entende o papel que tá presente dentro de um museu, dirigindo 

uma instituição, ele é curador dessa instituição, mas ele, mais do que é.. o papel 

dele vai muito além é de tentar a exposição, a colocação das obras nos espaços 

positivos e dar sentido a elas, mas também como viabilizar para que aquelas 

obras estejam ali é como conseguir recursos, então a figura do curador hoje tá 

muito ligada também a questão de viabilizar esses projetos, a falar pela 

instituição, a articular é.. parceiros, colecionadores, patrocinadores enfim... e o 

próprio, claro contato com artistas, então é a ideia, o trabalho do curador que 

ficava mais ligado ao trabalho do cristo de arte né, que é fazer as pessoas pensar 

em uma figura como Valter Zanin é que é operava nessas duas, na academia e 

como curador dentro do MASP e nas Bienais de São Paulo, então era essa figura 

que juntava o crítico né, que tinha o papel da escrita né muito forte no seu 

trabalho né.. e hoje muda-se essa ideia do curador que é também, que também 

é responsável por essa articulação é... de viabilização mesmo dos projetos que 

ele tá envolvido né, então ele está a frente de uma negociação, muitas vezes, 

com um patrocinador. 

 

ADRIELLE: Certo, Ana como a exposição fotográfica pode agregar no 

conhecimento para quem está vendo? 
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ANA: Olha, eu acho que isso é uma pergunta bastante pessoal né de cada um, 

como cada um se abre né, naquele momento, mas como eu entendo é que a 

exposição é uma forma de narrativa né, é que é tá no espaço né, digamos assim, 

você tem a construção de uma história que é feita na mistura vamos dizer, entre 

suportes diferentes, imagens, você vai ter textos, você pode ter vídeos, você 

pode ter a fotografia, o som né... então a cidade contemporânea ela constrói 

esse espaço mesmo de imersão, então o que eu vejo, o que me interessa muito 

e eu tenho prestado muita atenção, por exemplo, é a gente vive né, nesse 

mundo.. nossa capacidade de concentração está bastante reduzida, então às 

vezes, você vai numa exposição e cruza ela toda rapidamente, mas quando a 

gente para pra olhar as crianças, elas é... me chama muita atenção, por exemplo, 

você vai numa exposição com uma criança, ela fica sentada, assim senta para 

ver um vídeo e fica ali “viajando” naquele mundo que, às vezes, o adulto perdeu 

esse... Então é tem muitos artistas que ficam pesquisando isso né, quer dizer, a 

questão da concentração ne, como é que a gente cria estratégia para que.. para 

fingir, vamos dizer assim, para despertar nossa sensibilidade, nossa percepção 

é.. no espaço né então acho que a exposição tem esse papel mesmo. 

 

ADRIELLE: Bacana! Ana... é pra você qual o perfil do público-alvo dessas 

exposições mais ou menos? 

 

ANA: Olha é... eu não sei se a gente consegue falar assim de um... depende de 

que universo de exposição que a gente tá falando né... Eu trabalhei muito tempo 

em exposições no Sesc e eu acho que é o modelo ideal de perfil, de público 

porque é um público totalmente eclético, variado, quer dizer que a pessoa pode 

tá lá, ter ido lá para ver a exposição ou e... de repente é alguém do próprio meio 

das artes e ficou interessado naquele conteúdo, do mesmo jeito que alguém que 

tá vindo porque tá indo na piscina, tá indo comer e passa por ali e aquilo é faz 

ele parar para olhar então eu acho que, para mim, o perfil é justamente esse, 

tem que ser amplo, aberto né... é justamente essa, essa interessada nessa 

construção mesmo é, essa ideia do conhecimento, quer dizer, como é que você, 

aquele espaço gera uma troca, uma percepção na pessoa e da pessoa para o 

próprio ambiente sem a gente ficar exatamente pensando quem é que vem pra 
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quem que é né, então acho que a força da obra e do trabalho está justamente 

nisso né. 

 

ADRIELLE: Com certeza. Ana quais as principais etapas de pré e pós-produção 

de uma exposição, mais ou menos? 

 

ANA: É bom, primeiro uma ideia, um desejo de pesquisa ou um assunto que se 

quer abordar e daí do projeto a gente começa esse trabalho que é o processo 

de transformar uma ideia em algo palpável né, então você começa a planejar e 

colocar aquilo num contexto mesmo de ripster, que envolve pessoas e é um 

projeto, muitas vezes, pensado coletivamente né é..., e depois a gente vem uma 

etapa de viabilização, então não existe uma exposição né, sem... estamos 

falando de uma exposição tradicional, quer dizer, não existe a exposição se a 

gente não tiver um espaço positivo e se a gente não tiver um espaço que nos 

receba e recursos para realizar né, então tem uma etapa aí de viabilização 

financeira do projeto e é... com isso feito, daí a gente passa pra essa etapa que 

é... o desenho do espaço positivo, a produção de obras, se for o caso, o 

transporte de obras, pensamento editorial sobre a exposição, que é fundamental: 

se você vai ter catálogo, se você não vai é as.... quais mídias a gente vai 

dispensar, se vai trabalhar para a comunicação né, como é que vai se divulgar 

aquele trabalho, paralelo a isso, tem todo um trabalho de contra partida então 

você vai ter comissionamento de obras, é.. fiz aquele trabalho [não 

compreendido], então tem toda uma negociação pra saber com quem tá esse 

trabalho que a gente vai ter que... vai emprestar é, então tem toda essa relação 

também com o artista desse diálogo pra penar o trabalho, pra ver esse trabalho 

pra [não compreendido], é e... também paralelo a isso, um pensamento sobre a 

mediação dessa exposição, que também é bem importante. Então como é que 

a gente vai justamente comunicar, como a gente vai criar um diálogo no espaço 

público é.. então esse pensamento sobre a mediação, o processo de educação, 

que é chamado de setores educativos que pra mim, está totalmente ligado ao 

trabalho da curadoria, quer dizer, é uma mesma, não pe exatamente separado, 

mas o pensamento é conjunto é.. depois a gente tem que ver um pensamento 

também sobre identidade visual, design é, que também faz parte dessa ideia da 

própria comunicação, e ai é a montagem né? Que e acho que é uma etapa 
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importante que é quando você pega todo esse projeto, essas etapas e vai para 

o espaço seletivo construir é as equipes técnicas, iluminação, montagem fina, 

cenográfica, a produção né. A produção tem um papel importantíssimo em todo 

esse processo é... e depois que abre a exposição tem que tá programas públicos 

em torno dela, então não é uma ideia de que o trabalho acabou ali, pelo contrário, 

acho que o trabalho começa também, uma outra etapa do trabalho, então como 

é que se mantém uma exposição né... porque acho que isso é uma coisa 

complexa, se você fica com uma exposição aberta por quatro meses, às vezes, 

acontece de a gente vai ver a exposição e ela já não é nada daquilo que estava 

no primeiro mês que abriu. Então tem todo um trabalho de manutenção das 

obras para que aquilo permaneça funcionando enfim.. Ah tem desmontagem 

[risos], que é pós produção etc. 

 

ADRIELLE: Certo, é bom, Ana, o ambiente onde fica a exposição, você acredita 

que induz a leitura na fotografia? 

 

ANA: Se induz a leitura... Como assim na fotografia?? 

 

ADRIELLE: Um exemplo, a nossa pesquisa ela vai ser em uma exposição em 

três parque aqui de Presidente Prudente, fotografias nos próprios parques, 

entendeu? 

 

ANA: Ahh entendi. 

 

ADRIELLE: Entendeu? 

 

ANA: Entendi. Se o espaço afeta o., sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que a 

exposição tem justamente a ver com a arquitetura. A arquitetura é uma etapa 

fundamental do pensamento da exposição, quer dizer, se você monta um mesmo 

trabalho em um cubo branco e em um espaço aberto é... No Sesc, por exemplo, 

é totalmente diferente, a sensação é outra. Então acho que sim, sem dúvidas, 

você tem que... esse diálogo da obra com o espaço faz parte do próprio trabalho. 
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ADRIELELE: Bom Ana, qual a relevância do catálogo para a exposição 

fotográfica?  

 

ANA: oi? 

 

ADRIELLE: Ter um catálogo? 

 

ANA: Eu acho fundamental. Pra mim pensamento editorial faz parte do 

pensamento curatorial, é um braço fundamental. Primeiro, por uma questão da 

memória né, é uma documentação de registro fundamental né, o catálogo. Hoje 

se a gente tem dificuldade de recurso, de imprimir tem a opção de fazer isso 

virtual né e também o exercício de se colocar no papel um pensamento curatorial 

é uma etapa fundamental do trabalho, é como se você para pra questiona o 

próprio projeto, para olhar ele da mesma forma que quando você bota, eu diria 

que não é, a gente pode aproximar da sua pergunta anterior, quer dizer o 

catálogo como o parque ou o museu ou a galeria quer dizer, a festa é a exposição 

tanto quanto né então é pensar aquilo para o catálogo é pensar de fato no 

desdobramento daquele projeto, numa forma, enfim, seja impressa ou digital, 

mas uma forma gráfica né. 

 

ADRIELLE: Entendi. Bom Ana, eu vou agora para a última pergunta: Se tratando 

da escolha das imagens, quais são os critérios para seleção das fotografias para 

serem expostas? 

 

ANA: é... olha, eu não, sou... não é minha especialidade uma... a fotografia em 

si na minha pesquisa de trabalho né, eu vivo assim, uma pesquisa muito com 

arquivos né, trabalho em arquivos e... agora, eu não sei se eu diria, falaria que 

existe uma, pelo menos não no meu contexto de trabalho, a espeficidade é 

sempre aonde você tá, entender para você fazer as perguntas sobre qual sua 

intenção, pra onde você tá fazendo, onde será exibido, em que contexto. Quer 

dizer os critérios vêm das condições que vão enquadrar, vamos dizer assim, 

essas imagens, então eu não saberia falar em outros termos se não esse. 
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ADRIELLE: Existe uma forma de determinar o fluxo de pessoas em uma 

exposição? 

 

ANA: Existe os percursos. 

 

ADRIELLE: Quais são? 

 

ANA: É isso existe. Você pode construir percursos e a mediação pode te ajudar 

nisso, quer dizer, você orientar a mediação que diga, “por aqui, mas isso tem 

muito a ver com é... a arquitetura, com o desenho do espaço, então sem dívida, 

a construção de um percurso é essa etapa de montagem da exposição, você 

pensar, na hora que você bota ela no espaço, se diz “opa esse percurso que eu 

imaginei não vai funcionar porque enfim, é uma outra equação do seu 

pensamento”. 

 

ADRIELLE: Certo Ana, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer 

conhecer você, conversar com você. Eu e o pessoal do grupo agradecemos e 

quando tiver pronto, eu mando e-mail pra você 

 

ANA: Tá joia, Adrielle. Boa Sorte. Tchau! 

 

ADRIELLE: Obrigado. Tchau! 
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ENTREVISTA REALIZADA COM A DESIGNER, MARIANA FERREIRA, POR 

EMAIL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018.  

ELISAMA: Por que a folha e o olho? 

MARIANA: Da primeira vez que me deparei com o projeto e as fotos tiradas para 

ele, vi que o principal objetivo da exposição era mudar a visão das pessoas sobre 

a natureza, em especial a visão sobre os parques da cidade. O olho 

aqui representa duas facetas do projeto, a mudança de visão em relação aos 

parques, a visão da fotógrafa, que leva essa mudança por meio das fotos. A folha 

está claramente ligada ao natural e ao ecológico, é a representação dos parques. 

Um objeto sobrepondo o outro representa o que já foi dito acima, a visão das 

pessoas sobre os parques. 

 

ELISAMA: O que as cores representam/  remetem a quê? 

MARIANA: As cores usadas nesse projeto são o verde #487e12 e o branco 

#f6f6f6, na escala RGB.O verde nesse tom representa a natureza e renovação. 

O branco gelo remete ao puro e moderno. Os dois significados, das duas cores 

conversam muito entre si.    

   

ELISAMA: Por que o verde foi usado com mais destaque? 

 

MARIANA: O verde ganha mais destaque pra manter a ideia do projeto em 

evidencia, para remeter a natureza e aos parques da exposição. 

 

ELISAMA: Por que foi utilizada uma fonte mais leve e moderna nas artes? 

 

MARIANA: Na escolha das fontes, foi pensado muito na mesma ideia do 

moderno da cor branco gelo e a renovação do verde. Algo que pretende mudar, 

renovar ou modernizar a visão de outros, precisa de uma versão mais atualizada 

possível. As fontes tem um impacto muito grande na percepção humana ao 

receber informações, por isso nesse projeto foi preciso um escolha mais 
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cuidadosa. 

 

ELISAMA: Qual a importância da identidade visual nesse trabalho? E Porque é 

importante que a identidade visual seja única e usada em todas as formas de 

divulgação? 

MARIANA: Todo bom projeto, todo projeto de sucesso começa pela boa 

disseminação e publicação de si mesmo. A identidade visual do mesmo é o que 

chama a atenção do público-alvo e pode determinar se ele vai atingir seu objetivo 

ou não. Uma identidade bem pensada foi essencial nesse projeto, para dar a 

divulgação e passar a mensagem que a Exposição Fotográfica precisava. O 

padrão do uso da identidade na hora da divulgação é extremamente importante 

para a exposição ser facilmente identificada independente o meio de 

comunicação que use.   
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA 
UTILIZAÇÃO DOS PARQUES PARA A EXPOSIÇÃO 
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ANEXO D – MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO 

 
CAPA E CONTRACAPA DO FOLDER 
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MIOLO 
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CAPA PARA EVENTO NO FACEBOOK 
 

 
 
 

CARTÃO DE VISITA 
 

FRENTE 

 
 

VERSO 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A: TABELAS DOCUMENTAIS 
 

TABELA DOCUMENTAL PARQUE DO POVO 
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TABELA DOCUMENTAL PARQUE DAS ANDORINHAS  
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TABELA DOCUMENTAL PARQUE ECOLÓGICO “NELSON BUGALHO” 
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A3 PARA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 
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APÊNDICE B: DIÁRIOS DE CAMPO 

 

DIÁRO DE CAMPO 1 

PARQUE DO POVO 10 DE OUTUBRO DE 2017 – 23h 

 

Há folhas caídas no chão da calçada que as pessoas usam para caminhada e 

corrida. Há também uma garrafinha de água no chão e um lixo, embalagem do 

MC Donalds. Há uma rachadura na tampa de um bueiro próximo a churrascaria 

Guaíba. O gomo próximo a churrascaria, recebe iluminação tanto na pista de 

caminhada como na parte do quintal central. Neste horário passam alguns 

carros, mas o movimento é fraco comparado com a manhã.  Alguns postes de 

luz estão instalados bem próximos a árvores. Há alguns lixos espalhados 

também pelo quintal do gomo próximo à churrascaria.  Há fezes de pombos pela 

calçada.  A temperatura é de mais ou menos 27 graus com ameaça de chuva. O 

tempo permanece seco. O bar "Eskina Happy Hour" está tocando "Smoke on the 

wather", e há pessoas bebendo.  Há uns 5 minutos, um casal brincava com dois 

cachorros na grama. Até o momento, dois ônibus circulares passaram por mim. 

A pracinha de madeira em frente ao restaurante Sim Grill, está mal iluminada. 

Neste horário, não vi pessoas se exercitarem neste lado do parque.  Da para 

ouvir o barulho dos grilhões cantando. Há um outro bueiro no quintal deste gomo 

do parque que tem muitas folhas caídas ao redor. Folhas estão caídas no chão 

da grama e ela está falha.  Caminhando mais um pouco em direção a quadra de 

esportes, há um pedaço de terra mais úmida. Um vizinho escuta música em seu 

apartamento e faz com que o som seja perceptível pra quem passa em frente. 

Enquanto isso,  alguns carros passam nos dois sentidos. Cerca de 20 carros por 

minuto, ou 30. Mais a frente, pegadas de cavalo sãonítidas no chão de terra. Em 

cima de uma folha amarela, uma aranha da mesma coloração está repousando 

em sua superfície. Há também marcas de pneu na terra.  

Chegando próximo ao restaurante Villa Verdi, há um pacote de biscoito 

passatempo descartado na grama. Algumas bitucas de cigarro também são 

visíveis.  As latas de lixo com divisórias temáticas de plástico,  vidro, papel e 

metal estão quase sem identificação,  pois a tintura dos nomes estão saindo. 
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Alguns estão sem algumas letras. Luminárias que foram separadas para 

descarte estão encostadas no poste ao lado das latas de lixo. Nesta esquina há 

um orelhão telefônico da Vivo.Na quadra de esportes coberta há pessoas 

reunidas para supostamente praticarem algum jogo. Três pessoas estão 

aguardando ônibus no ponto do lado da loja de equipamentos esportivos 

"Ipiranga". Uma moça está sentada com blusa branca em frente ao Villa 

Verdi.  Três meninos passam andando, um deles segurando um skate. 
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DIÁRIO DE CAMPO 2 

PARQUE DO POVO 14 DE OUTUBRO DE 2017 - 15h20 
 
 

A pista de skate está vazia, dá para ouvir os pássaros cantando e as folhas 

caindo no chão.  Um homem passa por mim de bicicleta e sobe em direção à 

Avenida da Saudade. Há cacos de vidro no chão da pista de skate e bitucas de 

cigarro. Uma senhora passa do outro lado da rua caminhando usando uma 

sombrinha para proteger - se do sol.  Faz 32 graus. Há um movimento relevante 

de carros indo em direção ao shopping. Um senhor com um carrinho de picolé 

vermelho passa na outra lateral da pista de skate. Há um pedaço de uma 

embalagem de gelo no outro lado da calçada. Os dois restaurantes em frente à 

pista de skate estão fechados. Um carro com música alta sobe a Avenida da 

Saudade. Ele estava carregando uma moto vermelha na capota. A pista de skate 

tem vários desenhos pichados em a azul, vermelho, preto, amarelo, verde e 

laranja. Várias folhas de árvores estão caídas.  Na grama central do parque, 

perto da pista, há três grupos de pessoas. Um grupo com três pessoas, e os 

outros dois, com duas pessoas. Na grama há um palito de picolé descartado, 

uma colher descartável e um guardanapo.  Após aproximadamente 10 minutos, 

um menino passa pela pista, anda um pouco e vai embora. Só passa por ela. 

Ainda dá para ouvir os pássaros cantando, apesar do barulho de carros 

passando. Em uma das paredes da pista de skate, desenharam o Mickey como 

se ele estivesse pichando algum muro. No posto que faz esquina com a 

quadrinha de futebol, da para ouvir as risadas e de pessoas conversando. 

Andando em direção à quadra, vejo uma garrafa de Coca Cola descartada na 

grama. Na calçada vejo marcas de fezes de pombos. Há também descartados 

no chão, papel de bala, jornal, carvão, tampas de garrafas de vidro, guardanapo. 

Um grupo de 6 adultos e 1 criança adentra o parque em direção aos quiosques. 

Uma mulher logo atrás vestida de azul está fumando.  

 

Um grupo de 13 ciclistas vestidos para competição passam pela 11 de Maio 

conversando e pedalando. Na pracinha das crianças próximo aos quiosques há 

4 crianças brincando, e 3 adultos. Há 6 pombos na grama caminhando.  
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Mais 2 ciclistas passam pela rua.  Um rapaz com uma camisa azul está 

aproveitando a sombra de uma árvore para ler sentado à grama. 

 

Próximo ao ponto de ônibus da Avenida 14 de Setembro, há uma tampa de 

garrafa, um maço de cigarro, palito de picolé, embalagem do picolé, e papel de 

bala descartado no chão.  O ponto de ônibus possui rachaduras na parte do 

assento de concreto. Há também uma garrafa de água de 500ml descartada ao 

lado do ponto.  

 

Há um cesto de lixo próximo ao restaurante Massa Pura, que está cheio. 

Inclusive alguém colocou mais uma sacola cheia ao lado dele. A academia ao ar 

livre posicionada também próxima ao restaurante está aparentemente em ótimas 

condições. Só há um papel caído no chão, e o restante está limpo. Somente os 

balanços onde base é de madeira que estão com a pintura falhada. Os balanços 

ao lado da academia também estão bem cuidados.  

 

Neste trecho do caminho, em direção a área com Internet WiFi, há, pintados no 

chão, setas em direção azul para mostrar a direção do caminho. Os lixos no chão 

continuam a aparecer como sacolas plásticas, copos descartáveis, e um balão 

furado.  

 

Em frente à Igreja Evangélica Mosaico, há um concreto retangular com a prece 

da árvore:  

 

Ser humano 

Protege - me!  

Junto ao puro árvore RR 

Da manhã ao crepúsculo.  

Eu te ofereço : 

Aroma, flores, frutos e sombra 

Se ainda assim não bastar,  

Curvo - me e te dou: 

Proteção para teu ouro,  

Pinho para tua nota,  
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Teto para teu abrigo,  

Lenha para teu calor,  

Mesa para o teu pão,  

Leito para teu repouso,  

Apoio para teus passos,  

Bálsamo para tua dôr,  

Altar para tua oração,  

E te acompanharei até a morte. 

Rogo-te : 

Não me maltrates!  

Walter Rossi  

 

Logo abaixo há os dizeres: “Alameda dos Ipês 

Rotary - Leste” 

 

Logo abaixo de alguns nomes está a data da gestão do Rotary desta época : 

1991, 1992.  

 

No decorrer da calçada, há rachaduras no chão de concreto. Sentado em um 

banco próximo a uma árvore, um menino de boné decide levantar - se e ir embora 

de bicicleta. Atrás de onde ele estava, quatro pessoas repousam sobre a grama. 

 

Do lado do posto policial que está localizado na parte lateral do sinal WiFi 

gratuito, há um banco feito de tronco de árvore.  E o poste  de  luz está pintado 

com desenhos de quebra cabeça. Neste instante, um helicóptero da polícia 

militar sobrevoa o parque em direção ao cemitério.  
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DIÁRIO DE CAMPO 3 
 

PARQUE DO POVO 16 DE OUTUBRO DE 2017-21h30 
 
 
No campo sintético do parque há rapazes jogando futebol, um time está de 

vermelho e o outro de azul. Vários carros estão passando nas proximidades do 

campo nessa hora e próximo à pista de skate também.  Um casal de camiseta 

branca passa por mim enquanto atravesso a faixa de pedestres em direção aos 

quiosques, em frente a Oeste Saúde. Há quatro motos estacionadas na esquina.  

 

Um carro branco está saindo do estacionamento do parque e o motorista está 

mordendo um palito de dente e ele usa óculos.  Estava vestido de branco 

também.  Há pessoas no bar “Bem Brasil” conversando e comendo. Nos 

quiosques há uma leve movimentação de pessoas. Não mais do que 50 pessoas.  

 

No palco em frente à pista de skate, há um casal sentado nas beiradas com dois 

capacetes repousados um em cada lado. O cheiro de maconha é perceptível.  

 

Um menino de aproximadamente seis anos vestido de azul está andando de 

bicicleta na ciclovia central do parque, em frente à pista de skate. Há meninos 

na quadrinha de futebol, jogando. Quatro pessoas os assistem.  Na pista da 

ciclovia central, duas mulheres passaram caminhando e um rapaz vestido de 

preto passou praticando corrida. Um menino de também aproximadamente seis 

anos está andando de skate na pista. 

 

As folhas das árvores balançam com o vento e a grama também.  Está uma 

temperatura próxima dos 30 graus e tem um vento leve que possa indicar chuva. 

O rapaz de preto que estava correndo parou e agora está caminhando. 

 

Nos restaurantes em frente à pista de skate, ouço gritos de criança.  Vários 

carros continuam passando deste lado da Avenida 11 de Maio. 

 

Uma lâmpada de um dos postes próximo à Avenida da Saudade está piscando. 

A grama do parque está precisando ser cortada.  
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Andando em direção à churrascaria Guaíba, vejo um cadeirante em uma cadeira 

de rodas esportiva. Na quadra de esportes coberta, há meninos jogando 

basquete. O vento aumenta neste trecho do percurso.  
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DIÁRIO DE CAMPO 4 

PARQUE DO POVO, 10 DE OUTUBRO DE 2017 – 7H37 

 

Há movimentação de carros nos dois sentidos da rua, próximo a churrascaria 

Guaíba. Há bastante movimentação e pessoas, alguns descem do ônibus, 

outros se exercitam e tem até os que estão à caminho do trabalho. Dá pra ouvir 

os pássaros cantando. Um senhor de camisa azul está correndo em direção a 

churrascaria enquanto um homem e uma mulher de branco passam por ele 

indo para o lado oposto. O movimento de veículos não cessa em nenhum 

instante. 

 

Quatro meninos de mochila passam por mim. Sete carros e cinco motos 

passam pela rua enquanto eu espero para atravessar. O tempo está 

ensolarado. Há uma pessoa deitada em um dos bancos no gomo próximo ao 

Guaíba.  Há várias folhas caídas na grama perto da árvore grande que tem na 

esquina do Santander com a Coronel Marcondes. Três pessoas aguardam um 

ônibus no ponto atrás do banco. Um senhor passa por mim de bicicleta 

enquanto eu atravesso a rua em direção a Coronel Marcondes. 

Durante meu trajeto, mesmo de longe, vi várias pessoas. Desde crianças 

brincando com pipas até idosos fazendo caminhada. Não muito diferente das 

pessoas, os cães que, por muitas vezes, acompanhavam os seus donos, 

faziam o mesmo percurso. Me assusto com uma folha que caí no chão, achei 

que fosse um inseto. Seguida desta primeira folha, várias outras também 

caíram. 

 

Agora já do outro lado da rua, vejo novamente o mesmo senhor de branco, ele 

parece já acostumado com os exercícios, para ele parece algo fácil de ser feito. 

Ele parece encorajar os demais a realizarem exercícios. Um carro de repente 

buzina. O barulho era para que o carro a frente começasse a andar, pois o 

semáforo já estava verde. Em um movimento uniforme, todos os demais 

veículos começam a nadar e somem no horizonte. Até onde pude vê-los, pois o 

sol bateu em meu rosto quando tentei fixar os olhos nos veículos. 
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DIÁRIO DE CAMPO 5 

PARQUE DAS ANDORINHAS 09 DE OUTUBRO DE 2017- 10h 

   

Bastante movimentado para uma manhã de segunda-feira, isso porque há várias 

crianças brincando no playground. São meninas e meninos uniformizados. 

Todos usam uma roupa que remete a um colégio da cidade, a primeira mão, 

percebe-se que estão a passeio da escola, sob a supervisão de uma professora. 

A docente a toda hora chama a atenção das crianças para ter cuidado ao brincar 

com objetos que podem machucá-las ou em relação à distância que a criança 

se encontra.  

 

Um pouco mais distante da localização das crianças, alguns pais as olham 

munidos de garrafas pet com água. Uma das crianças, uma garota de cabelos 

pretos e lisos, corre até a mãe e pede um pouco de água, a mãe pega um copo 

e serve a criança. Junto à mãe que serve a criança, há mais duas jovens, uma 

com um bebê num carrinho e outra sentada no banco. As duas também são 

responsáveis por algumas das crianças trajadas de uniforme.  

 

A observação parte a partir de um assento que fica localizado sob a sombra de 

uma árvore. De lá, dá para ter uma noção total do playground, da lagoa, das 

quadras e dos campos e parcial das áreas em que senhores mais velhos 

praticam algum tipo de esporte. O assento onde o observador se posiciona fica 

próximo a mais bancos que estão vazios.  

 

Percebe-se que as crianças e outros aspectos do parque, como um senhor que 

passa, e se senta em um dos bancos do parque, em seguida, uma das moças 

mãe das crianças, se aproxima dele. Ambos começam um diálogo sobre as 

condições do parque e as diferenças entre os dias atuais e quando eles 

utilizavam aquele espaço. Entre uma fala e outra, o senhor deixa escapar que 

aquele já não é um local apropriado para passear com crianças, pois se as 

mesmas sentissem vontade de ir ao banheiro não daria, porque os sanitários 

estão em péssimas condições. O senhor continua a conversa com a moça que 

completa o que ele fala até que o último assunto é sobre drogas. Eles comentam 
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que muitos usuários e vendedores de substâncias ilícitas, fazem uso do parque 

para esconder ou usar as drogas.  

 

Logo em seguida dois homens aparecem em companhia de um cão e param ao 

lado da cerca que separa a terra da água da lagoa dos patos. Sem ligar para as 

pessoas que estão no local, um dos rapazes, com aparência de vinte e poucos 

anos, lança o animal por cima da cerca da lagoa. Do outro lado, o cachorro fica 

imóvel até que o rapaz que o jogou também pula a cerca e ambos se sentam 

dentro do local em que estão dois patos. Sem tocar em nada, cerca de três 

minutos depois, o mesmo movimento é feito, desta vez para saírem da área da 

lagoa. Após pularem, homem e animal desaparecem rumo a saída principal do 

parque.  

 

Uma das crianças que brinca no playground nota que um dos patos está fora da 

água. Ela fica agitada e corre em direção a lagoa seguida por várias 

outras crianças e pelos olhos atentos da professora. Este é o único momento em 

que os balanços, as gangorras e os demais brinquedos ficam parados.  
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DIÁRIO DE CAMPO 6 

PARQUE DAS ANDORINHAS 10 DE OUTUBRO DE 2017 – 9h 

 

A movimentação seria nula, se não houvesse dois caminhões do serviço de 

obras de Presidente Prudente. Ambos os veículos estão sendo cheios de galhos 

das árvores do parque foram podadas ou que caíram de forma natural. Para que 

estes galhos não fiquem jogados no chão, é necessário que sejam recolhidos, 

por isto, os sete trabalhadores não param de encher as caçambas dos 

caminhões que, por sua vez, saem do parque para despejar o material e 

retornam vazios para serem cheios novamente.  

 

Esse ciclo vicioso permanece até que todo o trabalho seja concluído, o que, pelo 

visto deve ser feito rápido, pois um terceiro caminhão chega ao parque para 

ajudar a carregar os galhos de árvore.  

 

O que chama atenção, porém, não é só a agilidade com a qual os funcionários 

lidam com o trabalho, mas sim a frase descrita no caminhão que remete a obras, 

mas parecem não se atentar as condições dos banheiros e quiosques do 

parque.  

 

Os sanitários estão pichados com frases que demonstram intolerância e que 

ofertam produtos de teor sexual. Além disso, não há condições de utilizar os 

banheiros pela sua falta de estrutura, que vai além das portas até a ausência de 

vaso sanitário. Por dentro o cenário é ainda pior, várias frases dizem que ali o 

lugar parece ser dominado pelo vandalismo, até preservativos podem ser vistos 

no interior dos banheiros.  

 

As vidraças estão quebradas, a tinta das paredes descascando. A situação é a 

mesma tanto no sanitário masculino, como no feminino. Do lado de fora, ao redor 

do banheiro, a única coisa que ainda dá para fazer utilização é da pia que, se 

ligada, ainda sai água. Essas pias, porém, são utilizadas para tudo, servem como 

filtro ou como lugar para lavar os pés. Quem vai dizer como usá-la é a 

necessidade do frequentador.  
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As poucas pessoas que estão no local parecem estar ali só de passagem, 

entraram no parque para cortar caminho e não precisar rodear de ponta a ponta 

para chegarem ao outro lado. É o caso de dois garotos, um sobre uma bicicleta 

e o outro ao seu lado a pé. Ambos entraram por uma das principais entradas do 

parque, a com acesso à Avenida Ana Jacinta e saíram pelos fundos. Um portão 

que leva as pessoas mais próximas das residências em torno do parque.  

 

O mesmo movimento feito pelos adolescentes é também realizado por um 

senhor, uma mulher e duas crianças. Estes não param em nenhum lugar do 

parque para nada, parecem já conhecer toda a estrutura do local e ignoram. Por 

alguns instantes o parque fica vazio, o barulho se resume apenas aos caminhões 

que estão prestes à conclusão do trabalho. Eis que um pato começa a gritar e 

corre atrás do outro animal que também divide espaço na lagoa, localizada no 

interior do parque.  

 

Do lado de fora, o barulho recebe reforços por uma motocicleta que passa ao 

lado de uma das entradas. Os pássaros também voam em decorrência do ruído 

enquanto o veículo se afasta do parque.  
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DIÁRIO DE CAMPO 7 

PARQUE DAS ANDORINHAS 12 DE OUTUBRO DE 2017 – 19h10 

 

Durante a noite não havia ninguém no parque. O lugar é todo iluminado, desde 

a frente até o fundo, mas não havia movimentação alguma, nem mesmo ventava 

para que as folhas das árvores se movessem.  

 

Eram exatamente 19h10 quando chegamos no parque, pouco tempo depois um 

veículo parou na frente da entrada principal do parque [com acesso à Avenida 

Ana Jacinta]. Do veículo desce um senhor que começa a montar um quiosque 

na calçada. Pouco tempo depois parte de calçada é tomada por mesas e 

cadeiras e o quiosque. Agora o senhor só vai aguardar a chegada de clientes 

para começar a vender seus lanches.  

 

Por estar localizado em uma avenida com bastante comércio, ao redor do parque 

o movimento é constante. A todo instante carros com som alto, ônibus, pessoas 

com bicicleta e a pé descem e sobem as ruas. Os pontos de ônibus que ficam 

na frente do parque estão cheios de gente. Pessoas que aguardam transporte 

sentido Centro e sentido ao Bairro.  

 

Essa movimentação é maior na avenida, pois nas ruas que têm casas ao redor 

do parque não tem muita vida. Hora ou outra passa alguém. Até as residências 

parecem desertas, com exceção de algumas que dá para notar uma TV ligada, 

ou alguém sentado do lado de fora, aparentemente tomando um ar.   

 

Durante o dia havia sido bastante quente, mas não atrapalhou a diversão das 

crianças que brincaram embaixo das árvores que tem no parque. À noite, porém, 

a realidade é outra, no interior do parque não tinha ninguém. Ninguém fazendo 

caminhada, ninguém usando o playground, o parque estava em total silêncio.  

 

A calmaria do parque dava mais força ao barulho que vinha de fora dele e assim 

era possível ouvir os ruídos provenientes de casas que ficam a duas ou três ruas 

acima da localização do parque. Pelo barulho, pessoas estavam sentadas do 
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lado de fora de suas residências conversando, rindo. Parecem jovens 

aproveitando o começo da noite.  

 

A atenção dada ao barulho exterior foi cortada somente quando um ruído feito 

pelos patos que estavam na lagoa nos desviou a atenção. Os animais parecem 

ter se chocado um contra o outro e emitiram um som como se estivessem 

reclamando um com o outro. Mas rapidamente o barulho cessou e novamente o 

parque cai em total silêncio.  

 

A iluminação do local fica por conta somente dos altos postes que emitem luz no 

silêncio. Somente uma parte do parque não é iluminada, nesta há um campo de 

futebol com grama. Esta parte está localizada no fundo do parque, mais distante 

da entrada principal e ao lado da casa em que mora a pessoa responsável por 

zelar pelo bem do local.  
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DIÁRIO DE CAMPO 8 

PARQUE DAS ANDORINHAS 14 DE OUTUBRO DE 2017 – 14h20 

   

São duas horas e dezenove minutos, nesse horário o parque das andorinhas 

está com bastante sombra e isso deve atrair a atenção de moradores e 

frequentadores. No entanto, a movimentação do parque é composta por três 

crianças que brincam com bonecos e carrinhos sem utilizar o playground e pelo 

rapaz vestido de camisa preta que as observa.  

 

Um pouco mais acima, um casal se senta a uma mesa com um bebê de colo. 

Alguns minutos depois e o homem levanta do chão uma banheira, a qual enche 

de água e coloca o bebê dentro para se refrescar. Com capacetes nas mãos, um 

segundo casal, ocupa outra mesa. Os dois, um rapaz de pele negra e uma moça 

loira, somente conversam um com o outro e sempre que possível acariciam as 

mãos. São namorados.  

 

Pela primeira vez em todas as idas ao parque, o chafariz que fica no centro da 

lagoa, está ligado, o que só contribui para evidenciar a quantidade de sujeira que 

se acumulou na água. Nas margens da lagoa tem pacotes de alimentos e restos 

de comida que a força da água levou. Fora, há pedaços de pães e bolos que 

algum morador jogou para que os animais se alimentassem. Enquanto observo 

as condições do lago, uma moça com aparência de vinte e dois anos, vem ao 

meu encontro. A jovem está com um cachorro que toma a liderança do caminho 

até parar para cheirar os alimentos que foram deixados ali. Ao cruzar por mim, a 

garota alcança o cachorro e sobem o caminho que conduz a saída do parque.  

 

Em todo o parque dá para ver que as lixeiras estão cheias e, por consequência 

disso, o lixo está esparramado no chão. Mas para as crianças que estão 

brincando a situação parece não incomodar, um dos garotos até propõe que 

fossem brincar mais próximos do lago, onde o acúmulo do lixo é maior. Ele pega 

uma arma de brinquedo e corre sibilando aos demais quais as regras do jogo 

que estão prestes a começar.  

Um pouco mais baixo,  já próximos à principal entrada do parque, três senhores 

aguardam por um companheiro. Eles vão iniciar um jogo e esperam as bolas que 
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o amigo foi buscar em casa. Enquanto o colega de jogo dos homens não chega, 

eles organizam o espaço que farão uso. Ao lado do local escolhido para começar 

a brincadeira dos senhores, há um buraco em que dá para ver água, não sei 

dizer se trata de uma nascente, mas que pela aparência a água não estava boa 

para o consumo.  

 

O amigo que os senhores esperavam finalmente chega ao local acompanhado 

de mais dois amigos, as bolas para iniciarem a partida e duas garrafas pets de 

dois litros cheias de água. Os homens começam a discutir como deve funcionar 

o jogo e se valerá dinheiro ou não. Enquanto isso, um jovem vestido de bermuda 

e camisa preta entra no parque. Ele está com um cigarro de maconha nas mãos 

e passa ao lado do local em que estamos abrigados os senhores e eu.  

 

Sem falar com ninguém, o jovem continua seu destino olhando para os lados, 

mas sem deixar que o cigarro apague. Ele passa ao lado das crianças até que 

se junta a um dos casais que estão sentados no banco. O casal cumprimenta o 

rapaz e pede para que ele se sente, depois todos ficam conversando.  
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DIÁRIO DE CAMPO 9 

PARQUE ECOLÓGICO “NELSON BUGALHO” 20 DE SETEMBRO DE 2017 – 

10h40 

 

O parque mais recentemente construído dos três abordados nesta pesquisa é 

também o que menos oferece bem-estar e uma boa estrutura àpopulação. É 

bastante visível o descuido do local, aparentemente foi feito somente na intenção 

de ocupar o fundo de vale ali existente e não pensado na população. Por ser 

novo, o local deveria contar com equipamentos modernos, arborização e 

principalmente pensado para que atenda a todos os moradores daquela região, 

porém o que vemos é o oposto disso.  

 

É nítido o descuido do local, grama morta, sem iluminação e sem banheiros.  

Uma parte disso se justifica pelas ações de vandalismo que roubaram, por 

exemplo, a fiação responsável por levar eletricidade aos postes e manter de 

noite o parque iluminado, por outro lado, as pessoas que durante o dia 

requentam o parque não têm onde fazer as necessidades mais básicas. É que o 

parque foi construído sem banheiro algum. E algumas pessoas utilizam as faixas 

dentro dele como pista de caminhada. Estes moradores vão munidos de garrafas 

com água que naturalmente precisam depois sair do corpo, mas no parque não 

há espaço para isto.  

 

Se tratando de água, os usuários devem mesmo levar consigo garrafas com o 

líquido, é que a única água que tem no parque não é potável, ou seja não é ideal 

para o consumo humano. Além das águas que escoam nos córregos que cortam 

o parque não há torneiras, ou nascentes em que os visitantes consigam saciar a 

sede, por isso, a necessidade de levar de água de casa.  

 

Quanto a localização do parque é boa. Fica em meio a diversas casas que só 

é preciso que os moradores atravessem a rua para já usufruir do espaço, mas 

apesar disto, a imagem do parque é de abandono, tanto por parte dos moradores 

como por parte do poder público. Por parte dos moradores porque o local é vazio, 

não há uma constante movimentação de visitantes. Vez ou outra aparece alguém 

fazendo caminhada, ou se sentam em alguns dos bancos cobertos pelas 
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sombras das árvores (e são poucos nestas condições) para esperar o tempo 

passar.  

 

Já por parte do poder público, a falta se nota pelas condições do parque. O 

gramado não aparenta ser o ideal para um parque. Em alguns pontos dá para 

ver o chão de terra, também as árvores próximas das saídas e nas extremidades 

do parque ainda estão em fase de crescimento, ou seja não oferecem muita 

sombra. Há árvores já grandes, mas essas ficam próximas aos córregos ou a 

locais de difícil acesso.  

 

Quem está a procura de sombra pode fazer uso de um quiosque com wifi gratuito 

próximo à saída do parque. No entanto, nem mesmo este bem parece ser 

suficiente para atrair pessoas para o parque. O mesmo dá para se notar no 

playground que fica próximo ao quiosque, este está parado em meio a um chão 

de concreto.  

 

O barulho que dá para ouvir de dentro do parque é somente o da motocicleta 

que o segurança utiliza para fazer as rondas no parque, da água que corre nos 

córregos e dos passarinhos que aproveitam as poças d’água feitas pela chuva 

para tomar banho.   

 

Andando um pouco mais pelo parque chegamos a outra entrada, assim como as 

demais, esta também é bonita e convidativa. Perto dessa,  porém, há um lago, 

mas não feito para deixar o parque mais bonito ou para ter vida aquática, pelo 

contrário, o acúmulo de água está descuidado, com mato crescendo em torno e 

dentro da lagoa. Aquela água como está não é passível de utilização de forma 

alguma.  
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DIÁRIO DE CAMPO 10 

PARQUE ECOLÓGICO “NELSON BUGALHO” 09 DE OUTUBRO DE 2017 – 

10h40 

 

Distantes um do outro, há dois tratores aparando a grama do parque. Ambos os 

veículos se movimentam em várias direções a fim de conseguir fazer com que o 

trabalho seja bem executado. A não ser a movimentação dos tratores, o parque 

não recebe mais nenhuma [movimentação] naquele momento. Porém, instantes 

depois, a circulação dentro do parque mescla com dois rapazes e pássaros. 

 

Os pássaros fazem proveito das poças de água que foram criadas nos morros 

do parque e os rapazes, um deles vestido com roupas leves, faz caminhada pelo 

parque e outro parece ter ido lá a trabalho. Trajado com calça branca e camisa 

listrada, saca de uma trena, coloca a ponta do objeto em um extremo da rampa 

de skate e o estica até chegar do outro lado da rampa. Tal movimento é realizado 

pelo menos mais duas vezes.  

 

Não dá para saber se naquele dia o parque já havia sido visitado mais cedo, pois 

o playground e a academia para a terceira idade estão imóveis e aparentam não 

terem sido tocadas. Estrategicamente, esses equipamentos destinados à 

diversão e saúde, foram colocados em locais em que há uma terra plana, o que 

é difícil de ser encontrado no parque, pois desde a sua entrada, já existe uma 

descida e ao olhar para todo o parque de um só ponto dá para notar que o chão 

é o mesmo, ou seja, as áreas planas são quase escassas.  

 

No chão de uma das partes do parque, há uma plaquinha com a seguinte 

mensagem “preservar o meio ambiente um compromisso de todos”, porém 

poucos metros atrás do anúncio, uma garrafa pet de água mineral se destaca. O 

que se pode concluir é que ou o local não recebeu nos últimos dias funcionários 

públicos para fazerem a limpeza, ou que os moradores que frequentam o local 

não recolheram o próprio lixo.  

 

Se for o segundo caso, não dá para saber o porquê da ação do homem, pois em 

vários locais do parque há lixeiras para que os visitantes descartem o resto de 
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alimentos e os lixos que produziram. Há algumas já lotadas digo, mas basta 

andar por mais alguns metros que já é possível encontrar outro local para 

descarte.  

 

Do lado de fora do parque, tem estacionamento para motocicletas e para carros, 

em especial, veículos que transportem pessoas com deficiência. Para estes, as 

vagas são próximas da entrada e sinalizadas. Também perto da entrada do 

parque tem um ponto de ônibus, no momento em que estivemos no local, não 

mais de cinco pessoas fizeram uso dele. Ainda do lado de fora do parque, 

na entrada mais precisamente, os frequentadores são recebidos por uma placa 

informativa, apontando a composição do parque e a localização de cada item.  

 

Até nas ruas em torno do parque, a movimentação de carros e pedestres é baixa. 

Existem em torno do parque várias casas e ruas, mas que parecem vazias, um 

dos motivos parece ser o sol, que às 10h 43 da manhã já estava bastante forte 

e pela falta de árvores em diversas partes das ruas e do parque, talvez os 

moradores deem preferência por ficar em casa.  

 

Depois de aproximados vinte minutos de observação no parque e em torno dele, 

mais uma pessoa entra, mas somente atravessa o local para sair do outro lado. 

Também junto à cerca que divide a rua da área destinada ao lazer, uma garota 

com mochila rosa olha curiosa para dentro do parque, mas como se nada a 

tivesse atraído, a adolescente segue o percurso utilizando a calçada da rua.  
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DIÁRIO DE CAMPO 11 

PARQUE ECOLÓGICO “NELSON BUGALHO” 10 DE OUTUBRO DE 2017 – 

11h 

 

Pelo menos na parte observada do parque, há bastante movimentação.  

 

Pessoas caminham pelo parque, dentre elas, uma mulher sobe a ciclovia 

empurrando um carrinho com um bebê. Dos dias em que a equipe esteve no 

parque este foi o de maior movimentação no horário da manhã. Apesar de que, 

para o tamanho do parque o número de pessoas seja ainda pequeno, aquela 

manhã realmente foi bastante diferente em relação a quantidade de pessoas.  

 

A movimentação interna do parque também é formada por funcionários 

da Prudenco que estão ali a limpar as áreas próximas as saídas e entradas do 

parque. Os cinco homens uniformizados, em meio a cada pancada no chão com 

a enxada, conversam e riem. Eles estão protegidos do sol por chapéus ou uma 

extensão da camisa que é o suficiente para cobrir a cabeça dos colaboradores.  

Enquanto eu observo os homens trabalharem, a moça que estava circulando 

com o bebê no carrinho deixa o parque justo pela saída em que os colaboradores 

estão a limpar. A criança chorava, aparentemente estava dormindo e com a 

risada de um dos homens, o bebê acordou e chorou. Na tentativa de calar a 

criança, a mãe balança o carrinho, mas em vão. O bebê continua a chorar e 

assim a mãe se afasta da entrada do parque pela rua que desce em direção as 

casas vizinhas.  

 

Um dos homens que está limpando a área do parque para o que faz para beber 

água. Ele pega uma garrafa de cor vermelha e sem auxílio do copo, coloca o 

objeto na altura do rosto, vira no sentido em que a boca encosta na saída de 

água da garrafa e bebe o líquido. Os demais funcionários parecem atraídos pela 

água e também repetem o mesmo feito do primeiro. Após todos terem se 

hidratado, o trabalho sob o sol quente retorna. Não dá para saber se eles vão 

limpar todo o parque ou somente os locais próximos das saídas e entradas, mas 

aparentam estar despreocupados com isso e, a cada batida no chão com os 

materiais de trabalho, a conversa entre eles aumenta.  
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Um pouco mais distante dos trabalhadores, dois homens fazem caminhadapelas 

ciclo faixas do parque. O que ambos têm em comum são as roupas. As 

vestimentas são leves e ideais para caminhadas e exercícios físicos; de 

diferente, os homens estão indo um em direção ao outro, pelo mesmo caminho, 

eis que se aproximam e um deles faz o desvio pisando no gramado ao lado das 

faixas.  

 

O homem que sobe rumo à saída do parque passa ao lado de um banco, mas 

não dá a mínima, o objeto parece não ter lhe atraído. Ainda com foco, o rapaz 

que aparenta de mais de 50 anos ajeita o boné na cabeça e conclui a pista que o 

encaminha para fora do parque.  

 

O que não dá para saber é se o trabalho dos funcionários da prefeitura se resume 

a cuidar das áreas extremas do parque ou se também inclui fazer a limpeza e 

remoção da água que ficou acumulada nas quadras. O sol, apesar de forte, ainda 

não foi o suficiente para evaporar as poças de água que refletem o céu no chão 

das quadras esportivas.  

 

Se tratando de água, a mesma situação é visível na parte que cerca 

os playgrounds do parque. Lá, a água acumulada ocupa o próprio gramado. 

Como a chuva foi forte, o solo ainda não conseguiu sugar o líquido. As poças de 

água estão em vários locais do parque, o único local em que a água não fica 

parada é no córrego que corta o parque em vários locais. Córrego que está 

cercado, mas que em alguns locais, a cerca já está denegrida por ação de 

vandalismo.  
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DIÁRIO DE CAMPO 12 

PARQUE ECOLÓGICO “NELSON BUGALHO” 22 de outubro de 2017 – 17h45 

 

Já na entrada do parque há pichações nas cores verde e cinza num muro ao 

lado do portão pintado na cor vermelha. Por volta de 17h50, um homem caminha 

com vestes esportivas. Do lado de fora, duas mulheres circulam. Passados cinco 

minutos da presença da equipe no parque, surgem mais três pessoas fazendo 

caminhada no mesmo. Logo em seguida já se vê um homem de mais ou menos 

uns 40 anos, de porte médio, de camisa esportiva verde, caminhando em uma 

velocidade acelerada.  

Retomando a entrada do parque, há mudas de árvores recém-plantadas. Elas 

estão sendo protegidas por três estacas de pau que foram estrategicamente 

colocadas em torno das plantas. Na ciclo faixa há rachaduras. No canto direito, 

aparelhos [de cores vermelha e azul] para as pessoas fazerem atividades físicas, 

mas eles estão vazios, com algumas poças de água na parte com concreto e no 

meio tem uma plantação de grama que está tomado pela poça de água. Em 

nossa direção, um jovem que aparenta ter uns 16 anos, sobre munido de um 

aparelho celular com som de rap. Ao ar livre, há bancos que servem como 

assentos, porém estão molhados por consequência das chuvas recentes. A ciclo 

faixa agora é dividida entre os poucos pedestres e uma bicicleta que está sendo 

guiada por um garoto. Ao me afastar um pouco mais, noto que no chão há uma 

garrafa pet que aparenta ser de refrigerante, no entanto, não há muito lixo 

espalhado pelo parque, bem como pessoas, que pelo tamanho do parque, não 

há muitas. É possível em vários momentos escutar o canto dos pássaros que 

parecem felizes com a parada da chuva e a temperatura de 23Cº graus. 

Acelerado, ao meu lado, um senhor cruza com trajes de quem saiu de casa para 

praticar exercícios físicos. 

Acompanhada de sua mãe, uma garota de aproximadamente oito anos trajada 

com uma blusa do personagem dos quadrinhos animados Batman caminham em 

direção aos aparelhos de exercício físico. Do momento em que chegamos ao 

parque, esta foi a primeira vez que a academia ao ar livre teve utilização. 

Ao olhar para fora dá para notar que duas adolescentes estão a conversar 

próximas as placas que conduzem os motoristas sobre onde é permitido 

estacionar. 
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APÊNDICE C 

 

AUTORIZAÇÕES DO USO DE IMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


