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RESUMO 

 

 

Jornalismo de Revista e as Histórias de Vida no Parque do Povo de Presidente 
Prudente (SP) 

 

 

O Parque do Povo de Presidente Prudente (SP) foi idealizado em 1976 diante da 
necessidade de reurbanização do fundo de vale cortado pelo Córrego do Veado, 
considerado um entrave ao desenvolvimento da cidade. Após 30 anos e várias 
transformações, o local se tornou ponto de encontros e atividades esportivas, além 
de palco para eventos culturais. Diante disto, o objetivo deste Trabalho de 
Conclusão de Curso da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto 
Marinho” de Presidente Prudente é a produção de uma revista, denominada 
‘Retratos’, que se propõe a trazer histórias de pessoas que tiveram suas vidas 
influenciadas pelo espaço urbano em questão e que contribua para o fortalecimento 
da memória coletiva do mesmo. Para a realização do estudo, de caráter qualitativo 
do tipo exploratório, além do processo de produção de Jornalismo de Revista, 
utilizou-se o método de história oral e ainda foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, análise documental e entrevista em profundidade com moradores e 
autoridades. Por fim, é possível concluir que a criação dessa peça prática contribuiu 
com o resgate histórico e cultural dessa importante área da cidade. 
 
Palavras-chave: Jornalismo; Jornalismo de Revista; Parque do Povo; Presidente 
Prudente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 

Magazine Journalism and Life Histories in Parque do Povo in Presidente 
Prudente (SP) 

 

The Parque do Povo in Presidente Prudente (SP) was conceived in 1976, on the 
need for redevelopment of the bottom of a valley cut by the Veado strem, considered 
an obstacle to the development of the city. After 30 years and several 
transformations, the site has become a place of meetings and sports activities, as 
well as a venue for cultural events. Hence, the objective of this Course Conclusion 
Work of the Social Communication course "Journalist Roberto Marinho" from 
Presidente Prudente is the production of a magazine called 'Retratos' (Portraits), 
which aims to bring histories of people whose lives have been influenced by the 
urban space mentioned and contribute to the strengthening of the collective memory 
of it. For the study, it was used the qualitative exploratory type, besides the 
production process of Magazine Journalism, we used the method of oral history and 
even literature searches, document analysis and in-depth interviews with residents 
and officials were held. Finally, we conclude that the creation of this practice 
contributed to the historical and cultural revival of this important area of the city. 

Keywords: Journalism; Magazine Journalism; Parque do Povo; Presidente 
Prudente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  No oeste do estado de São Paulo, o desenvolvimento urbano das 

pequenas e médias cidades se tornou intenso a partir da segunda metade do século 

XIX e com ele o consequente aumento populacional. A chegada de novos habitantes 

substituía as áreas rurais mais próximas ao perímetro urbano por casas, prédios, 

comércios, ruas pavimentadas, rede de esgoto e iluminação pública. Esta era a 

realidade de Presidente Prudente na década de 1970. Neste processo de expansão 

territorial, muitos eram os obstáculos, e no caso prudentino um dos principais era o 

fundo de vale por onde passava o Córrego do Veado. Com uma mata densa e 

erosões que ofereciam risco, o espaço se tornou um entrave para o 

desenvolvimento do município. 

Foi com o objetivo de urbanizar a área que surgiu a ideia de se criar um 

espaço amplo voltado à população: o Parque do Povo. Após três décadas de sua 

criação, o local recebeu o título informal de cartão postal de Presidente Prudente. 

Mais do que isto: no decorrer deste tempo, a simples existência da área de lazer 

transformou a vida de muitas pessoas.  

E justamente com o intuito de conhecer as vidas que foram 

influenciadas pela existência deste ponto é que foi iniciada a presente pesquisa, que 

por sua vez completa-se com a produção de uma revista que retrata algumas das 

histórias que provam como um espaço pode interferir no dia a dia de uma 

sociedade. O material representa um objeto de memória para os moradores, 

estudantes e pesquisadores, que podem conhecer mais sobre um espaço 

importante e desta vez, com uma abordagem jornalística interpretativa por conta da 

seleção intencional de pautas que intentem oferecer uma visão diferente do local.  

Para tanto, no capítulo dois serão apresentados os aspectos 

metodológicos que proporcionaram a realização deste projeto, como base de 

fundamento para a pesquisa. Assim, foram definidos os objetivos que se almejam, 

bem como a justificativa de como o presente estudo pode agregar valor à história 

prudentina e conhecimento para os pesquisadores. Por se tratar de uma pesquisa 

constituída por histórias pessoais diretamente ligadas a um espaço público, que 

também possui uma trajetória, é necessário o emprego de uma metodologia que 

relacione ambas as narrativas pesquisadas, e dessa forma é utilizada a abordagem 
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qualitativa do tipo exploratória, sob o método da história oral e como coleta de dados 

a pesquisa bibliográfica, pesquisa e análise documental e entrevista.  

  Já o terceiro capítulo traz uma conceituação pertinente ao tema sobre o 

jornalismo, o desenvolvimento da atividade e importância deste para a sociedade.  

Neste item, é narrado ainda como a área de conhecimento evoluiu, desde o início 

com as gazetas manuscritas até a concorrência da informação com a chegada de 

novos meios de digitais. Para aderência ainda maior à caracterização empregada na 

peça prática, também é abordada a categorização dos conteúdos publicados em 

jornais e revistas, separando a informação de opinião e literatura, sendo assim 

aprofundada a categoria interpretativa, a mais utilizada para a produção de textos 

em impressos.  

  O veículo revista, por conta da peça prática, constitui o aspecto central 

para a formação do quarto capítulo. A história das magazines, como também são 

nomeadas as revistas, e a trajetória do produto durante os séculos como veículo de 

comunicação especializado são desenvolvidas neste item, bem como as 

características próprias dos semanários, entre elas a segmentação. O tipo de 

reportagem aplicada comumente nas produções do gênero ainda é teorizado a partir 

de um dos conjuntos de tipologias existentes: dissertativo, argumentativo e 

descritivo. Por fim, trabalha-se o processo de produção jornalístico em geral e 

sinaliza-se sua aplicação em revistas: pesquisa, planejamento e pauta, entrevista, 

fotografia, diagramação e edição.  

  O capítulo quinto é dedicado ao objeto de estudo, o Parque do Povo. A 

partir de entrevistas com ex-prefeitos, moradores, pesquisadores e consulta a 

acervos municipais e privados, tem-se traçado um panorama que traz o 

desenvolvimento do parque em mais de 30 anos. Também se ressalta um período 

de intervalo nas obras, na década de 1980, quando o parque teve poucos 

investimentos, e a evolução da história do local com a retomada das obras e 

conclusão, com o apoio dos moradores na campanha para revitalizar a área, a partir 

da década de 1990. 

  A quarta edição da Revista Retratos é o assunto abordado no sexto 

capítulo. Neste item, encontra-se o projeto editorial da peça prática produzida, com 

destaque para a linha editorial empregada, objetivos e justificativas, planejamento 

gráfico, estrutura, público-alvo e recursos humanos, técnicos e financeiros.  
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  Por fim, antes das considerações finais, revela-se todo o processo de 

formação do grupo para a pesquisa e o desenvolvimento do trabalho. Trata-se do 

Memorial Descritivo, em que estão os procedimentos utilizados para a produção da 

peça prática.  

Ao procurar responder a um questionamento de como o jornalismo é 

capaz de fazer aflorar momentos importantes a respeito da rotina de uma sociedade, 

tem-se ao final desta caminhada científica o desenvolvimento de um estudo pontual 

no campo do jornalismo interpretativo e de revista e um produto jornalístico, uma 

continuação da Revista Retratos, já editada anteriormente em outros Trabalhos de 

Conclusão de Curso na Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto 

Marinho” de Presidente Prudente (SP), e com temáticas diferentes. Espera-se que a 

revista ‘Retratos: as vidas que dão vida ao Parque’ traga finalidades importantes e 

que convirjam para o desenvolvimento dos autores e da sociedade. Ela intenta 

representar, assim, a concretização de um trabalho que procura relacionar pesquisa, 

conhecimento e prática jornalística e oferecer aos autores a oportunidade de 

viabilizar os conhecimentos adquiridos durante a faculdade. Também aos 

personagens estudados, entrevistados e comunidade em geral, a pesquisa e o 

produto final consistem em um canal aberto para histórias guardadas e que 

demonstram que entre a população e a cidade existe sempre uma simbiose que 

precisa ser estudada e frequentemente ser exposta em nome da promoção de novos 

debates quanto à importância dos espaços urbanos e à vida que se articula em sua 

dinâmica.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010a) contabilizou a população de Presidente Prudente em 

207.610 habitantes. Diante do aumento de habitantes em 25,45%, registrado nos 

últimos nove anos, é possível perceber o processo de crescimento que vem 

ocorrendo nas últimas décadas. Segundo Camargo (2005), este fator deu à cidade 

uma configuração urbana característica das principais cidades médias brasileiras.  

Destarte, tipicamente urbana, a cidade de Presidente Prudente 

apresenta diversas áreas destinadas à arborização e ao lazer. Dentre elas, está o 

Parque do Povo, idealizado em 1976 e localizado entre as avenidas Brasil 

(considerada o início da área de lazer) e Manoel Goulart. Também é margeado 

pelas avenidas 11 de Maio e 14 de Setembro, além de ser entrecortado por outras 

ruas e avenidas.  

 A ideia de criar o espaço ocorreu diante da necessidade de 

reurbanização das proximidades de um fundo de vale no local, que era considerado 

um entrave ao desenvolvimento da cidade. Com o tempo, foram feitas mudanças 

que atraíram uma quantidade significativa de pessoas, com intuito de utilizar o local 

para realização de eventos, prática de esportes e momentos de lazer. Ou seja, a 

área tornou-se parte do cotidiano para muitos prudentinos.   

 

2.1 O Problema 

 

O Parque do Povo completou 36 anos de existência em 2012. Durante 

as mais de três décadas, o ponto dedicado ao lazer da população se tornou 

referência do município. 

Além disso, a urbanização do fundo de vale criou um espaço onde a 

população passou a conviver. Uma vez que os detalhes técnicos e urbanísticos já 

tenham sido ressaltados em trabalhos no campo da Arquitetura e Urbanização ou da 

própria Administração, compreende-se que no campo jornalístico ainda há espaço 

para questionamentos e desdobramentos de pesquisa. 

A pesquisa científica parte de um incômodo diante da realidade 

exposta. É desta forma que pode ser iniciado o estudo, segundo pontuam Lakatos e 

Marconi (2006). As pesquisadoras ainda afirmam que é necessário planejamento 



16 
 

antes de aplicá-la e que devem ser seguidas algumas etapas, uma delas é a 

formulação do problema. 

Tendo o Parque do Povo como objeto de estudo, a problematização 

que incentiva este projeto está em verificar de que maneira prática as técnicas do 

jornalismo interpretativo de revista podem ser utilizadas para contextualizar e 

contribuir de forma decisiva no conjunto de dados patrimoniais e culturais de um 

espaço urbano, além de colaborar assim com o rol de informações sistematizadas 

em aspectos culturais, sociais e de memória para o fortalecimento da história 

prudentina.  

 

2.2 Justificativa 

 

O Parque do Povo possui nítida importância no cenário sociocultural de 

Presidente Prudente, já que recebe grandes eventos culturais e tornou-se ponto de 

encontro de diversos grupos. Também é utilizado como local de práticas esportivas 

e colabora com a estética urbanística do município. Mas, além disso, a criação da 

área de lazer fez com que a população ganhasse um novo local de convivência. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) justificou-se pelo fato de que 

nenhuma pesquisa acadêmica foi encontrada nesta categoria da comunicação 

social. Em suma, alguma publicação ou estudo jornalístico que resgatasse a 

memória do local pelo próprio povo, de forma interpretativa e contextualizada. Além 

disso, movido por um dos pilares da técnica do jornalismo, que são as fontes, o 

grupo buscou histórias de vida que foram modificadas com a fundação e existência 

do Parque. Também de pessoas que convivem diariamente, seja por habitarem nas 

proximidades ou por passarem parte do tempo em seu entorno.  

Vale ressaltar que as histórias podem se perder, seja pelas pessoas 

que as memorizam e morrem ou através de documentos e acervos que se 

deterioraram com o tempo. Por isso, o trabalho teve o intuito de resgatar a história 

do parque através de depoimentos de pessoas que viveram este período. Isto para 

que estas vivências e lembranças se perdurem para outras gerações e não 

desapareçam com seus viventes.  Thompson (1992, p. 21) também afirma: “Por 

meio da história local, uma aldeia ou cidade busca sentido para sua própria natureza 

em mudança, e os novos moradores vindos de fora podem adquirir uma percepção 

das raízes pelo conhecimento pessoal da história.” 
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Assim, o TCC ainda se justificou por possibilitar aos estudantes, 

pesquisadores e população, se informarem, através de sua peça prática revista, 

sobre a criação e desenvolvimento do Parque do Povo e como ele influenciou a 

história da cidade.  

Por fim, é importante ressaltar a aplicação do aprendizado durante os 

quatro anos no curso de jornalismo, dentre eles a investigação de documentos e 

fontes, o contato com as testemunhas da história, o compromisso com a verdade e a 

publicação de informações que são de interesse público. 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo geral 

 

Produzir uma revista que exporá histórias que podem contribuir para o 

fortalecimento da memória coletiva do Parque do Povo de Presidente Prudente (SP).  

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Pesquisar e compreender a respeito do jornalismo interpretativo e como este 

viés é capaz de servir de base para produções jornalísticas contextualizadas, 

que por sua vez sirvam como fonte de informação, conhecimento e 

interpretação da realidade; 

 Enfatizar a importância social, histórica e cultural do Parque do Povo em 

Presidente Prudente (SP); 

 Contribuir para a documentação histórica da cidade de Presidente Prudente 

com a criação de um veículo que pode tornar-se futura fonte de pesquisa. 
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2.4 Metodologia 

 

A metodologia é um fator essencial para diferenciar uma pesquisa 

científica das demais formas de estudo e conhecimento. Isto porque o método se 

torna guia para a produção do trabalho e seus futuros resultados. As pesquisadoras 

Lakatos e Marconi destacam a importância deste item: 

 

O conhecimento vulgar ou popular, às vezes chamados senso comum, não 
se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade nem pela 
natureza do objeto conhecido: o que os diferencia é a forma, o modo ou o 
método e os instrumentos do “conhecer”. (LAKATOS; MARCONI, 2006, 
p.76) 

 

A pesquisa também é conceituada por Andrade (2003, p. 109). Que 

afirma que ela é um “[...] conjunto de procedimentos problemáticos, baseado no 

raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, 

mediante a utilização de métodos científicos”. 

Ainda de acordo com a obra de Lakatos e Marconi (2006), a pesquisa 

científica tem a finalidade de descobrir respostas para questões mediante a 

aplicação de métodos científicos. Estes são definidos de acordo com os objetivos 

específicos que deverão ser alcançados.  

O objeto de estudo, que consiste em histórias de vida influenciadas 

pela existência do Parque do Povo, requereu aprofundamento sobre a história do 

local e sua relevância entre os moradores. Por isso, o presente trabalho utilizou 

métodos da pesquisa, que permitem assegurar a veracidade e seriedade dos dados 

e informações coletadas em acervos públicos e privados.  

Posteriormente, tal estudo possibilitou que o grupo pudesse ter ciência 

dos métodos mais adequados. Porém, houve a preocupação em diferenciar o 

trabalho da área de Comunicação Social com o de historiadores, já que ambos os 

estudos possuem semelhança. Com o objetivo de distinguir foi escolhido o estudo de 

caso sobre o Parque do Povo. Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade 

e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente evidentes.   

Este método é uma importante ferramenta para enquadrar a pesquisa 

na área jornalística, adicionando “[...] duas fontes de evidência, que deixam de ser 
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incluídas no repertório do historiador: observação direta dos eventos sendo 

estudados e entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos”. (YIN, 2001, p. 32) 

Goldenberg (1997) destacou a utilização do método qualitativo em 

pesquisas das Ciências Sociais. Principalmente as relacionadas com histórias de 

vida, já que criam um tipo de documento no qual a experiência pessoal se entrelaça 

com a ação histórica, o que forma os antagonismos que variam entre subjetividade e 

objetividade. 

O autor aponta outras características da pesquisa qualitativa: 

 

Também é evidente o valor da pesquisa qualitativa para estudar questões 
difíceis de quantificar, como sentimentos, motivações, crenças e atitudes 
individuais. A premissa básica da integração repousa na idéia de que os 
limites de um método poderão ser contrabalançados pelo alcance de outro. 
(GOLDENBERG, 1997, p. 63)  

 

Neste tipo de pesquisa foi objetivada não a quantidade, mas sim o 

aprofundamento em histórias para que o grupo pudesse compreender a realidade de 

uma comunidade diante do desenvolvimento do Parque. 

Outra ferramenta usada para a sustentação da pesquisa é a 

bibliografia. A utilização deste recurso é natural de qualquer investigação na área 

acadêmica, já que oferece base e conhecimento para os pesquisadores 

prosseguirem com o trabalho. De acordo com Stumpf (2009), a leitura de obras 

referentes à área de pesquisa deve ser o planejamento global inicial de qualquer 

trabalho, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento de outros autores, 

acrescido de suas próprias ideias e opiniões. 

 

[...] um conjunto de procedimentos que visa identificar informações 
bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 
proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados 
dos documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de 
um trabalho acadêmico. (STUMPF, 2009, p. 51)  

 

Baseados em obras e artigos de pesquisadores da área de Humanas, 

com maior ênfase em Comunicação Social e pesquisa, o grupo selecionou trechos 

que fundamentam as teorias apresentadas. As chamadas citações são “[...] 

elementos retirados dos documentos pesquisados durante a leitura de 

documentação e que revelam úteis para corroborar as ideias desenvolvidas pelo 

autor no decorrer do seu raciocínio”. (SEVERINO, 2000, p. 89) 
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O autor ainda complementa que “[...] esses elementos retirados das 

várias fontes dão às várias afirmações do autor, além do material sobre o qual se 

trabalha a garantia da objetividade fundada no testemunho e na verificação de 

outros pensadores”. (SEVERINO, 2000, p. 80) 

 Além disso, o grupo realizou a análise documental que trouxe 

elucidações a respeito do objeto de pesquisa, ou seja, que auxilie na construção da 

história do Parque. “[...] o recurso da análise documental costuma ser utilizado no 

resgate da história de meios de comunicação, personagens e períodos [...].” 

(MOREIRA, 2009, p. 271). A pesquisadora Sônia Virgínia Moreira adicionou ainda 

que a análise documental compreende a identificação, a verificação e a apreciação 

de documentos para determinado fim. Nas pesquisas, os principais meios 

apresentados pela autora foram utilizados: 

 

As fontes mais comuns são os acervos de impressos (jornais, revistas, 
catálogos, almanaques). Mas também serve como expediente a consulta a 
documentos oficiais, técnicos os pessoais (arquivos particulares reunindo 
originais), sendo esta última categoria mais rara e realizada apenas quando 
o acesso é permitido ao pesquisador. (MOREIRA, 2009, p. 270) 

 

Em um trabalho no qual se pesquisam histórias de pessoas que detêm 

importância e conhecimento para outras gerações, é crucial o uso do método da 

história oral. Para o presente projeto este procedimento foi de vital importância, já 

que abordou como tema as histórias de vida que formaram a história do Parque do 

Povo.  

Alberti (2005) explica que a história oral é um método de conhecimento 

que busca privilegiar a realização de entrevistas com pessoas que participaram, 

testemunharam acontecimentos ou conjunturas, que estão ligadas ao objeto de 

estudo. A autora ainda pontua:  

 

De modo geral, qualquer tema, desde que seja contemporâneo - isto é, 
desde que ainda vivam aqueles que têm algo a dizer sobre ele -, é passível 
de ser investigado através da história oral. Contudo, como qualquer método, 
a história oral tem uma natureza específica que condiciona as perguntas 
que o pesquisador pode fazer. Em se tratando de uma forma de 
recuperação do passado conforme concebido pelos que o viveram, é 
fundamental que tal abordagem seja efetivamente relevante para a 
investigação que se pretende realizar. (ALBERTI, 2005, p. 30-31) 
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Por meio deste método, foi possível a produção da presente pesquisa e 

da peça prática, a quarta edição da Revista Retratos, que concentra histórias de 

pessoas que tiveram suas vidas influenciadas pela existência de um espaço público.   

Paul Thompson, outro autor de pesquisas em história oral, destacou a 

importância desta em estudos que buscam recuperar histórias perdidas, ou, até 

então, desconhecidas. “O método da história oral possibilita o registro de 

reminiscências das memórias individuais; enfim, a reinterpretação do passado, pois, 

segundo Walter Benjamin, qualquer um de nós é uma personagem histórica.” 

(THOMPSON, 1992, p. 19) 

O mesmo pesquisador ressalta que o método de história oral possibilita 

constantes pesquisas no assunto, já que “[...] uma vez que a experiência de vida das 

pessoas de todo tipo possa ser utilizada como matéria-prima, a história ganha uma 

nova dimensão”. (THOMPSON, 1992, p. 25)  

Com o intuito de coletar informações e dados por meio da história oral, 

o grupo utilizou uma das técnicas científicas mais empregadas: a entrevista em 

profundidade. De acordo com Duarte (2009, p. 62), este estilo de entrevista “[...] 

explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e experiências de 

informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada.” Ainda neste 

sentido, o objetivo foi de recolher depoimentos subjetivos de cada fonte, 

selecionando de acordo com a proximidade do objeto de estudo e experiências 

vividas no local. 

Para Andrade (2003) a entrevista é um meio eficaz de conseguir 

informações fidedignas para a elaboração de uma pesquisa. O autor ainda afirma 

que é importante definir os objetivos e os tipos de pesquisa e de como será 

planejada e executada. 

Já Lakatos e Marconi (2006) classificaram vantagens na utilização da 

entrevista na área social: possibilita conseguir informações mais precisas; fornece 

uma amostragem muito melhor da população geral e oferece maior oportunidade de 

avaliar condutas e atitudes do entrevistado. 

Mas as autoras também ressaltaram que a entrevista tem limitações: 

dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes; incompreensão do 

informante que pode levar a uma falsa interpretação ou a possibilidade que o 

entrevistado seja influenciado. 
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A técnica escolhida oferece uma gama de informações para o projeto e 

o produto final, a revista. A entrevista em profundidade gera a flexibilidade de 

permitir ao informante explanar sua opinião e ao entrevistado ajustar livremente as 

perguntas. O resultado disto são as respostas, que são mais intensas e ricas em 

informações e detalhes. (DUARTE, 2009) 

Para que a entrevista seja considerada e utilizada em um projeto 

científico deve conter: validade, relevância, profundidade, extensão e especificidade 

e clareza (LAKATOS; MARCONI, 2006). Estes critérios foram empregados pelo 

grupo, que após coletar os depoimentos, realizou a seleção dos materiais. 

A técnica da entrevista em profundidade utilizada foi a do tipo 

semiaberta, ou seja, que tem origem em um roteiro, que segundo o autor Triviños 

(1987) embasa em questionamentos formulados por meio de teorias e hipóteses 

pertinentes à pesquisa. Deste modo, ainda segundo o autor ela oferece um leque de 

interrogativas na medida em que o entrevistador colhe as respostas do entrevistado. 

Segundo Duarte (2009, p. 64-65), o viés semiaberto oferece benefícios 

para a investigação proposta pelo grupo.  

 

[...] essencialmente exploratória e flexível, não havendo sequência 
predeterminada de questões e parâmetros de respostas. Tem como ponto 
de partida um tema ou uma questão ampla e flui livremente, sendo 
aprofundada em determinado rumo de acordo com aspectos significativos 
identificados pelo entrevistador enquanto o entrevistado define a resposta 
segundo os seus próprios termos.  

 

  Tais procedimentos foram primordiais para a realização da presente 

pesquisa. Baseado nestes preceitos, foi possível dar continuidade ao estudo, ou 

seja, a compreensão do jornalismo interpretativo, que será o próximo capítulo 

retratado. 
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3 JORNALISMO INTERPRETATIVO 

 

3.1 Jornalismo 

 

Muito antes de descobrir o uso do fogo ou a funcionalidade da roda, o 

homem deu um enorme passo para o seu desenvolvimento social e racional: a 

comunicação. As primeiras formas de se comunicar foram feitas por gritos e gestos e 

a partir disso foi desenvolvida a fala e, consequentemente, a vida em sociedade 

amparada em um processo de interação interpessoal. Em outras palavras, desde 

que o homem aprendeu a se expressar, descobriu o benefício da vida social e a 

importância do inter-relacionamento. Vida social é inter-relacionamento. Inter-

relacionamento pressupõe e fomenta a comunicação. (COSTELLA, 2001) 

Dos sons, gestos e fala e as interações entre seus conviventes, o 

homem se deparou com a necessidade de se comunicar também por meio de 

imagens. As pinturas nas paredes de cavernas demonstraram as primeiras 

tentativas neste sentido, que exigiam intelecto de emissor e receptor para identificar 

a mensagem. As intenções que inspiraram estes primeiros artistas ainda é 

desconhecida. Porém, estes costumes representam mais um ponto que pode ter 

levado a uma nova forma de desenvolvimento do homem.  

Segundo Costella (2001, p. 14), este pode ter sido o início para a 

escrita: 

 

Talvez com base nesta experiência, ou talvez sem base nela, um dia o 
homem gravou uma marca à qual atribuiu um significado e, a partir desse 
primeiro sinal, lançou os fundamentos daquilo que viria a ser a escrita. [...] 
Primordial na história da escrita foi a invenção, há mais de cinco mil anos, 
da pictografia. A escrita pictográfica consistiu na representação desenhada 
de objetos concretos, figuras de animais, etc., formando, em sucessão, um 
relato coerente. Gradualmente, alguns desses sinais tomaram sentido 
convencional e passaram a designar conceitos abstratos, tornando-se 
ideogramas. Em outros sistemas, acresceram-se sílabas que, articuladas, 
formaram palavras e, por fim, surgiram as letras, isto é, os sinais alfabéticos 
que, correlacionando com fidelidade da escrita e a voz humana, 
representam graficamente a fala. 

 

A escrita se tornou importante meio para registro e divulgação da 

história. Principalmente com a criação de substâncias para sua fixação com tinta: 

entre elas o papiro, o pergaminho e, o que mais se conceituou, o papel.  
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A manipulação da grafia e leitura ainda perdurou por centenas de anos 

como um recurso restrito a estudiosos, cientistas e autoridades, como reis, membros 

da corte e o clero. Mas no século XVIII, com o êxodo rural e as famílias em busca de 

melhores condições em grandes centros urbanos, este cenário mudou. A sociedade 

então começou a se alfabetizar. Junto com a importância de aprender a escrita o 

homem encontrou cada vez mais a necessidade de querer se informar sobre o que 

acontecia em seu meio.  

 

[...] as notícias satisfazem um impulso humano básico. As pessoas tem 
uma necessidade intrínseca – um instinto, digamos – de saber o que 
acontece além de sua própria experiência direta. Assim, estarmos a par de 
fatos que não podemos ver por nossa própria conta cria a sensação de 
segurança, de controle, de confiança. (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 
17) 

 

Coube a carteiros, viajantes e mercadores o papel de ser os primeiros 

noticiantes sobre que ocorria em outros países e colônias próximas. A partir disto, os 

povos buscavam por informações sobre o que acontecia dentro e fora de sua área 

de conhecimento.  

Afirmar qual o jornal mais antigo do mundo e quem foi o primeiro 

jornalista da história é tema que gera discussão e controvérsia até entre 

historiadores e pesquisadores do assunto. Os primeiros meios de comunicação 

jornalísticos, que circularam entre os séculos XV e XVI, eram escritos à mão, como 

aponta Costella (2001, p. 76): 

 

Supõe-se que as primeiras gazetas manuscritas tenham sido produzidas no 
século XV, em Veneza [...]. O hábito de comprar e ler gazetas manuscritas 
alastrou-se, penetrando em Roma e outras cidades italianas, nos países 
alemães, na França, na Holanda, na Inglaterra, na Europa inteira, e 
perdurou até o século XVIII.  

 

O autor ainda conclui a importância deste veículo de comunicação para 

a atividade jornalística, já que era dotado de atualidade, periodicidade e variedade 

de matéria. As primeiras gazetas se destinavam, principalmente, a divulgar os 

acontecimentos da burguesia ou da família real. O manuscrito também se tornou 

meio dos comunicados reais. 

Quem avança ainda mais sobre a história do primeiro meio de 

comunicação jornalístico é Nilson Lage (2004). De acordo com o autor, os primeiros 
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jornais circularam em 1609, em centros comerciais, sendo que cabiam aos 

jornalistas promover as ideias das classes dominadas.  

Durante muito tempo os jornais publicaram os fatos que eram de 

interesse comercial, político e ideias ligadas às classes dominantes da época. As 

chegadas e partidas de navios, tempestades, atos de pirataria, de guerra ou 

revolução, eram alguns dos temas pautados. Os aristocratas também iniciaram 

paralelamente suas publicações, porém com foco em assuntos relacionados à corte, 

como descreveu Lage (2004, p. 10). Os fidalgos dedicavam espaço para 

casamentos, viagens de príncipes e festas reais.  

Mesmo com caráter informativo, os primeiros textos jornalísticos não 

possuíam característica própria, como atualmente. A linguagem elitista da época, 

instigada pela camada real e o clero, influenciaram as publicações, como aponta 

Lage (2004, p. 10-11): 

 

A pretensão de orientar e interpretar estava sem dúvida ligada ao estilo, que 
era parecido com o dos discursos e proclamações. A narrativa surgia às 
vezes – tanto de acontecimentos reais quanto de eventos fictícios e 
alegóricos – e os registros pormenores lembram o tom seco dos enunciados 
informativos conhecidos na época (anais, atas, relatórios, as relações de 
episódios listados em ordem cronológica que tinham o nome de crônicas), 
mas a linguagem dominante ficava entre a fala parlamentar, a análise 
erudita e o sermão religioso.  

 

A prática iniciada no século XVI, com as gazetas manuscritas, se 

desenvolveu. De acordo com Lage (2004), o século XIX europeu influenciou 

radicalmente a forma em que se exercia o jornalismo, que antes era voltado apenas 

para a elite. Isto porque a Revolução Industrial trouxe a população do campo para as 

cidades, é o que afirma o jornalista: 

 

A organização do trabalho e a expansão do comércio exigia grande número 
de administradores, capatazes e técnicos, necessariamente alfabetizados. 
[...] Foi necessário mudar progressivamente o estilo das matérias que os 
jornais publicavam. A retórica do jornalismo publicista era impenetrável para 
os novos leitores, herdeiros de uma tradição cultura popular muito mais 
objetiva. (LAGE, 2004, p. 12-13) 

 

O meio de comunicação impresso ficou ainda mais popularizado no 

século XIX após a introdução da tipografia na indústria gráfica, o que aumentou o 

número de exemplares distribuídos. (LAGE, 2004). Inventado pelo alemão Johannes 

Gutenberg, o método de impressão a partir de tipos, ou seja, letras soltas, como um 
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pequeno carimbo, foi responsável por facilitar o acesso a livros e aumentar o número 

de leitores das obras em toda a Europa. Com sua técnica foi possível imprimir livros 

em questão de dias, enquanto copistas, que realizam o trabalho manualmente, 

demoravam meses para concluir uma obra. A técnica tipográfica só foi usada em 

jornais mais de 150 anos depois de sua invenção. (COSTELLA, 2001) 

 

Fazer jornal era atividade barata: bastavam uma prensa, tipos móveis, 
papel e tinta. As tiragens possíveis – centenas, talvez poucos milhares de 
exemplares – correspondiam a um público leitor restrito de funcionários 
públicos, comerciantes e seus auxiliares imediatos. [...] Foi nesse contexto 
que a profissão fixou a sua imagem mais antiga e renitente: a do 
publicismo. (LAGE, 2004, p. 10) 

 

Desta forma, se instituiu a atividade que futuramente receberia o nome 

de jornalismo. De orientações políticas da realeza ou ideológicas da igreja, o 

profissional passou a reportar os principais fatos que influenciavam na vida de uma 

sociedade, e assim foi capaz de satisfazer a necessidade da população em se 

informar. 

Assim, o jornalismo criou duas vertentes: educador e sensacionalista 

(LAGE, 2004). Educador porque se tornou meio para ensinar as pessoas a como se 

vestir, se portar, o que se devia ler e ver. Já a sensacionalista foi criada porque era 

preciso abordar histórias que emocionassem a sociedade, como a literatura 

novelesca que fazia os jornais sair das bancas. Neste contexto surgiram as 

reportagens, como fundamenta Lage (2004, p. 15): 

 

Do ponto de vista técnico, escritores de folhetins e jornalistas obrigaram-se 
a reformar a modalidade escrita da língua, aproximando-a dos usos orais ou 
cultivando figuras de estilo espetaculares, ora exagerando no 
sentimentalismo, ora incorporando a invenção léxica e gramatical das ruas. 

 

Em todo momento, os leitores eram bombardeados por histórias 

mirabolantes ou melodramáticas. Mas para atrair o público era necessário impactar, 

foi então que os editores descobriram a importância dos títulos e notícias dadas em 

primeira mão (LAGE, 2004). Mas em contradição à predileção do público, surgiu a 

figura negativa dos jornalistas pela falta de ética, o que continua a ser assunto 

questionável entre profissionais e veículos atualmente. 

 

Repórteres passaram a ser bajulados, temidos e odiados. A reportagem 
colocou em primeiro plano novos problemas, como discernir o que é 
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privado, de interesse individual, do que é público, de interesse coletivo; o 
que o Estado pode manter em sigilo e o que não pode; os limites éticos do 
comércio e os custos sociais da expansão capitalista. (LAGE, 2004, p. 17) 

 

O jornalismo foi reconhecido como técnica apenas no início do século 

XX, quando foram instituídos os cursos superiores da área. A oficialização desta 

nova função ocorreu devido a práticas antiéticas que eram feitas na época, já que 

jornalista aprendia sobre a profissão no dia a dia. A profissionalização teve a 

pretensão de pesquisar na disciplina novos padrões para a área. 

 

Estabeleceu-se que a informação jornalística deveria reproduzir os dados 
obtidos com as fontes; que os testemunhos de um fato deveriam ser 
confrontados uns com os outros para que se obtivesse a versão mais 
próxima possível da realidade [...]; que a relação com as fontes deveria 
basear-se apenas na troca de informações; e que seria necessário, nos 
casos controversos, ouvir porta-vozes dos diferentes interesses em jogo. 
(LAGE, 2004, p. 18) 

 

O século XX também representou um marco importante no 

desenvolvimento do jornalismo em outros meios de comunicação. Até então as 

notícias eram veiculadas apenas nos jornais, revistas e almanaques. Nesta época, 

foi criado o rádio (1904) e a televisão (1935), outros dois veículos de comunicação 

que continham programas jornalísticos. Erbolato (2008) explica que a criação da TV 

não provocou a revolução da informação. Com a propagação de notícias através de 

vídeo, os meios impressos foram obrigados a mudar sua maneira de informar, para 

satisfazer as novas necessidades do público. Assim, surgiu o estilo jornalístico mais 

crítico, interpretativo e avaliador. 

Para explicar o desenvolvimento do jornalismo, Ciro Marcondes Filho 

(2002, p. 48) separa cinco períodos que marcam a profissão. A fase começa com a 

pré-história do jornalismo (de 1631 a 1789), caracterizada por uma economia 

elementar, produção artesanal e forma semelhante ao livro. Depois veio o primeiro 

jornalismo (1789 a 1830), marcado pelo conteúdo literário e político, com texto 

crítico, economia deficitária e comandado por escritores, políticos e intelectuais. 

Logo após surgiu o segundo jornalismo (1830 a 1900), quando inicia a imprensa de 

massa, a profissionalização dos jornalistas, a criação de reportagens e manchetes, a 

utilização da publicidade e a consolidação da economia da empresa. Já o terceiro 

jornalismo (1900 a 1960) ficou caracterizado pela imprensa monopolista, marcada 

por grandes tiragens, influenciada pelas relações públicas, grandes rubricas políticas 
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e fortes grupos editoriais que monopolizam o mercado. Por fim, foi listado o quarto 

jornalismo (de 1960 em diante), destacado como a era da informação eletrônica, 

interativa e ágil. Na última fase, ainda houve a valorização do visual e crise da 

imprensa escrita. 

O jornalismo, então, pode ser considerado não só a prática de coletar 

notícias utilizando técnicas, como a de fazer a divulgação das mesmas. Outros 

pensadores e jornalistas também definem a profissão. Bill Kovach e Tom Rosenstiel 

conceituam que jornalismo é: 

 

[...] contar uma história com uma finalidade. A finalidade é fornecer às 
pessoas informação que precisam para entender o mundo. O primeiro 
desafio é encontrar a informação que as pessoas precisam para tocar suas 
vidas. O segundo desafio é tornar essa informação significativa, relevante e 
envolvente. (KOVACH; ROSENTIEL, 2004, p. 226) 

 

Já Kunczik (1997, p. 16) afirma que “o jornalismo é considerado a 

profissão principal ou suplementar das pessoas que reúnem, detectam, avaliam e 

difundem as notícias; ou que comentam os fatos no momento”. O autor ainda 

ressalta o conceito de profissionais que atuam no ramo: 

 

O jornalismo é tratado como uma profissão de comunicação. Mas o termo 
comunicador é frequentemente usado para definir toda a organização dos 
meios de comunicação. Quem quer que passe informação, opinião ou 
entretenimento aos receptores ou participe de alguma maneira em tal 
processo está compreendido nessa categoria. [...] os comunicadores são 
pessoas que produzem o conteúdo dos meios de comunicação dentro de 
uma organização e que podem manipular este conteúdo. (KUNCZIK, 1997, 
p. 15) 

 

Quem também distingue significado a categoria é Tavares (2007, p. 

42). Segundo ele, “[...] jornalismo é, por definição, uma prática social voltada para o 

‘contar histórias’. Em seus registros, estão os resultados de um depoimento ou de 

uma investigação, a construção ou reconstrução de um fato”.  

Para narrar estas histórias, os meios de comunicação impressos 

receberam outras características além de informar. Utilizando textos mais leves e 

amenos, os jornais e revistas passaram a ser utilizados como elemento de 

entretenimento. Assim, ficou cada vez mais comum a utilização de histórias, contos, 

crônicas e textos literários em meio aos periódicos. Porém, estes estilos textuais são 

caracterizados pela carga opinativa, o que contrastava com os noticiosos. Assim, o 
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leitor se via perdido em meio a mistura do que era informação imparcial e o que 

seria opinativa.  Foi então que o jornalismo passou a ser categorizado. 

 

3.2 Categorias do Jornalismo 

 

Com a evolução das técnicas aplicadas em jornalismo, foram se 

criando categorias que dividiam o conteúdo, de um lado existia o relato de um fato e 

do outro a avalição, análises ou comentários sobre o mesmo. Segundo Erbolato 

(2008), a forma de informar se dividiu em duas principais seções: a informativa e a 

opinativa. 

A separação do que é opinião e notícia organizou o material publicado, 

o que também garantiu maior credibilidade aos meios impressos, uma vez que os 

leitores poderiam distinguir as reportagens dos editoriais. Opinar sobre um fato 

ficava a cargo de pessoas não ligadas diretamente ao jornal. Se o veículo de 

comunicação desejasse emitir seu conceito sobre algum assunto, que usasse a 

coluna editorial. (ERBOLATO, 2008) 

Pena (2005) descreve que a divisão por temas foi feita pela forma e 

conteúdo do texto. A opinião já se contradizia com a notícia. Assim foi feita a 

classificação, na qual o leitor analisa se há julgamento pessoal, interpretação, 

informação ou entretenimento. 

 

No jornalismo, a primeira tentativa de classificação foi feita pelo editor inglês 
Samuel Buckeley no começo do século XVIII, quando resolveu separar o 
conteúdo do jornal Daily Courant em News (notícias) e comments 
(comentários). Para se ter uma idéia da dificuldade de se estabelecer um 
conceito unificado de gênero, essa divisão demorou quase duzentos anos 
para ser efetivamente aplicada pelos jornalistas e, até hoje, causa 
divergências. (PENA, 2005, p. 66) 

 

Segundo Erbolato (2008), atualmente o jornalismo pode ser dividido em 

quatro categorias: Informativo, Interpretativo, Opinativo e Diversional. Cada classe 

abrange gêneros, que podem diferenciar no formato de produção: 

 Jornalismo Informativo: nota e notícia.  

 Jornalismo Interpretativo: reportagem e Entrevista.  

 Jornalismo Opinativo: editorial, comentário, artigo, resenha, 

coluna, crônica, caricatura e carta. 

 Jornalismo Diversional: texto literário 
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A classe informativa ficou caraterizada como função primordial de 

informar os acontecimentos. Sobre o gênero nota, Pena (2005) discorre que se trata 

de um breve resumo de um fato contendo as informações principais. Quem dissertou 

ainda mais sobre esta categoria foi Lage (2004), além de conceituar a notícia como 

matéria-prima do jornalismo, o autor adicionou que no impresso ela deve conter: 

ineditismo, intensidade, atualidade, proximidade e identificação. Bill Kovach e Tom 

Rosenstiel (2004, p. 36) definem que: “Notícia é aquela parte da comunicação que 

nos mantém informados dos fatos em andamento [...] antigos governantes usaram a 

informação para manter unidas suas sociedades. A informação produzia um sentido 

de coesão e metas comuns”. 

O jornalismo opinativo foi um dos primeiros atrativos do público na 

história dos meios de comunicação. Segundo Lage (2004, p. 10), mesmo com as 

informações no material manuscrito, “[...] o que importava mesmo era o artigo de 

fundo, geralmente editorial, isto é, escrito pelo editor – homem que fazia o jornal 

praticamente sozinho”. 

Com a evolução do jornalismo, outras pessoas, geralmente formadores 

de opinião, começaram a divulgar seus conceitos no meio impresso. Jornalistas, 

especialistas ou leitores ganharam espaços onde poderiam transmitir sua ideologia. 

Mas, foi necessária uma divisão, que caracteriza o formato do gênero opinativo. 

José Marques de Melo diferencia os tipos de opinião. 

 

A opinião da empresa, ademais de se manifestar no conjunto da orientação 
editorial (seleção, destaque, titulação), aparece oficialmente no editorial. A 
opinião do jornalista, entendido como profissional regularmente assalariado 
e pertence aos quadros da empresa, apresenta-se sob a forma de 
comentário, resenha, coluna, crônica, caricatura e eventualmente artigo. A 
opinião do colaborador, geralmente personalidades representativas da 
sociedade civil que buscam os espaços jornalísticos para participar da vida 
política e cultural, expressa-se sob a forma de artigos. A opinião do leitor 
encontra expressão permanente através da carta. (MARQUES DE MELO, 
1994, p. 34) 

 

Outra categoria, o jornalismo diversional, vem da combinação do texto 

jornalístico com o literário. O estilo mais ameno e atrativo surgiu em meados de 

1960, com George Gallup. A intenção do jornalista foi de apresentar textos que 

fugissem de construções estereotipadas e formais. O autor Erbolato explana sobre o 

assunto:  
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[...] era agora, a descrição de fatos reais, mas com o texto intercalado de 
diálogos e chegando a revelar os sonhos e conjecturas de cada pessoa 
envolvida na narrativa. [...]. No Jornalismo Diversional, o repórter procura 
viver o ambiente e os problemas dos envolvidas na história, mas não pode 
ser limitar às entrevistas superficiais e sim descobrir sentimentos, anotar 
diálogos, inventariar detalhes, observar tudo e fazer-se presente em certos 
momentos reveladores. (ERBOLATO, 2008, p. 44) 

 

E por fim, a categoria interpretativa que tem a possibilidade de 

contextualização das ideias. Através do gênero reportagem é possível explicar não 

só o acontecimento, mas também as circunstâncias na qual ele esta inserido. Pena 

(2005) conta que a reportagem converte o fato em assunto e traz a repercussão e 

aprofundamento. Desta forma, o jornalista deve possuir criatividade para seduzir o 

receptor a se envolver no texto. A interpretação se tornou diferencial apresentado 

pela imprensa escrita.  

 

3.2.1 Categoria interpretativa 

 

A interpretação da notícia surgiu com a necessidade de complementar 

a informação ao leitor. O recurso de aprofundamento também foi uma forma de 

diferenciar a imprensa escrita de outros veículos instantâneos, como o rádio e a TV. 

O jornalismo interpretativo surgiu nos Estados Unidos após a Primeira 

Guerra Mundial, como descreveu o jornalista Eduardo Refkalefsky (1997) em seu 

artigo científico. Em 1914, os jornalistas norte-americanos não conseguiam entender 

as notícias que chegavam da Europa, retratando o confronto entre países apenas 

como um combate civil, sem contextualizações sobre história e como estes fatos 

influenciaram o mundo, principalmente no setor econômico. Assim, parte do público 

perdeu o interesse pelos assuntos que retratavam a guerra. Foi neste período que 

se desenvolveu a interpretação nas reportagens, ela aprofundou o conteúdo e 

facilitou a compreensão os leitores do outro lado do Atlântico.  

Erbolato expõe a função dessa categoria: 

 

O recurso foi o de dar ao leitor reportagens que sejam complemento do que 
foi ouvido no rádio e na televisão. Adotou-se, para isso, a pesquisa, tendo 
como fonte os arquivos dos jornais e as bibliotecas e, ao lado deles, a 
obtida através da movimentação de equipes de repórteres, que coligem 
dados secundários ou que ocorreram concomitantemente com o fato 
principal. (ERBOLATO, 2008, p. 30-31)  
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Quem também explana sobre o assunto é Rafael Herrera (apud 

ERBOLATO, 2008, p. 33): 

 

Entendo por jornalismo interpretativo o que trata de dar significado e sentido 
às ocorrências que relata, projetando-as em três direções: os antecedentes 
de um fato (nada surge isoladamente); o respectivo contexto social (um 
acontecimento sempre é parte de uma situação geral) e as consequências 
do que houve. Jornalismo interpretativo é o que estabelece conexões entre 
um fato e uma situação ou contexto mais amplo. 

 

De acordo com Nilson Lage (2004), esta categoria é obrigatória para 

matérias que envolvem política e economia. Ainda, é uma das mais utilizadas em 

grandes reportagens por ter características que possibilitam melhor aprofundamento 

e contextualização do assunto. Lage (2004, p. 136) ainda explica que “[...] a 

interpretação objetiva oferece ao leitor os fatos que permitem estabelecer 

conclusões – sem fechar essas conclusões. [...]. No entanto, o leitor, espectador ou 

ouvinte é capaz de desenvolver sua própria opinião.” 

Além de evidenciar os pontos positivos da categoria, o autor ressalta os 

riscos de utilizá-la, já que a mesma pode subordinar a matéria à opinião de seu 

autor. É o que afirma Erbolato (2008, p. 35): 

 

A interpretação deve ser pessoal e precisa e não só ser desenvolvida, mas 
também protegida contra abusos e excessos. Não se pode admitir que todo 
o mundo, dentro da imprensa, tenha automaticamente o direito de 
interpretar a seu modo as notícias, simplesmente alegando ser jornalista. 

 

Já Vilas Boas (1996) considera o jornalismo interpretativo como uma 

maneira de dar mais sentido a um fato. O pesquisador ainda destaca que a 

interpretação ocorre quando o jornalista utiliza as informações de maneira que 

determine uma forma de compreensão. Afinal, o fato em si também é composto pela 

circunstância em que ocorre, e por isso o profissional deve “[...] submeter os dados 

recolhidos a uma seleção crítica e depois transformá-los em matéria [...]”. (VILAS 

BOAS, 1996, p. 77) 

Mediante o conceito acima, o jornalista que não utilizar adequadamente 

esta categoria, pode comprometer a sua imagem, que deve ser imparcial na escrita 

e não deixar transparecer seu juízo sobre o assunto. Há uma linha tênue que separa 

a opinião de interpretação. “Quando, inversamente, existe uma atitude de valorizar o 
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fato ou seu sentido, já não é mais jornalismo interpretativo, e sim opinativo.” (VILAS 

BOAS, 1996, p. 77) 

O conteúdo categorizado como interpretativo se tornou o principal nos 

meios impressos, como jornais e revistas. Pois, “a televisão e o rádio não podem 

competir em profundidade, colorido, dramaticidade e na busca de antecedentes de 

um fato com qualquer boa reportagem escrita. Gastaria uma hora, ou mais, na 

narrativa da história e não encontrariam patrocinador para um programa tão caro”. 

(ERBOLATO, 2008, p. 30) 

Aos poucos o jornalismo interpretativo foi se difundindo pelas redações 

do mundo e ganhou novos adeptos. “As notícias vindas da Europa eram 

prontamente dissecadas pelos jornalistas da ‘Time’, ‘Newsweek’ e mesmo do 

‘Reader’s Digest’. O ‘New York Times’ também havia lançado seu review semanal 

para aprofundar notícias e informações”, contou o pesquisador Refkalefsky (1997). 

Foi nas revistas em que este estilo se consolidou. Por ser um veículo 

periódico com prazo mais extenso do que os jornais diários – algumas revistas são 

publicadas até uma vez ao mês – elas tiveram que buscar maneiras de informar e 

não perder espaço para os outros meios. “Com mais tempo para extrapolações 

analíticas do fato, as revistas podem produzir textos mais criativos, utilizando 

recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade do jornalismo diário. 

A reportagem interpretativa é o forte.” (VILAS BOAS, 1996, p. 9)  

O aprofundamento em informações foi o fator necessário para o 

nascimento deste veículo de comunicação tão consolidado. Segundo Scalzo (2003), 

as magazines apresentavam um conteúdo diferente, não tão complexo, como os 

livros, e não tão superficial, como os jornais. Além disso, a qualidade do papel e das 

imagens agradaram ao público.  

A segmentação em temas também foi outra inovação apresentada pela 

revista. O veículo se destinou a um público específico e trouxe ainda mais 

conhecimento de forma concisa. Tudo isto apresentado em formato atraente e 

estético, em que o leitor é absorvido a cada página para se prender em um assunto. 

Desta forma, as revistas se tornaram meios especializados, na qual por meio da 

reportagem, puderam informar sobre os mais diversos campos. 
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4 ESTILO MAGAZINE 

 

Desde que foram criadas, as revistas influenciam sociedades. Mesmo 

com a chegada de novos inventos, que deixaram a comunicação mais fluída e 

interativa, como rádio, TV e mais recentemente a internet, a revista não perdeu seu 

espaço. Muito pelo contrário, as magazines, como são conhecidas na Europa, se 

reinventaram para retomar seu posto de meio autêntico de comunicação, que 

documenta histórias vivas por meio de textos e fotos. 

 A primeira de que se tem conhecimento surgiu em Hamburgo, na 

Alemanha. ‘Erbauliche Monaths Unterredungen’ (1663)1 foi criada por Johann Rist, 

teólogo, poeta e autor de hinos religiosos. Segundo Scalzo (2003), a publicação foi 

considerada revista, já que possuía periodicidade mensal e tratava apenas de um 

tema. Os textos publicados por Johann – artigos que tratavam sobre teologia – não 

se adequavam a jornais e livros. Assim, o mensal ganhava um de seus primeiros 

aspectos: a segmentação.   

Já em 1665 começaram a surgir outros periódicos da mesma natureza, 

porém destinados à área científica (ALI, 2009). A primeira surgiu na França e foi 

nomeada ‘Le Journal Des Sçavans’ (1665), um boletim semanal de 12 páginas que 

divulgava descobertas científicas e é publicado até hoje no país. Outra revista criada 

foi a ‘Philosophical Transactions’ (1665), na Inglaterra, como ilustra a figura 1. O 

periódico chegou a ter a participação de grandes cientistas, como Isaac Newton e 

Charles Darwin. 

 

                                                 
1 Tradução: Edificantes Discussões Mensais. (SCALZO, 2003) 
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FIGURA 1 – ‘Philosophical Transactions’: Semanal criado em 1665 destinado à         
publicação de assuntos relacionados à área científica. 

 
                                                            Fonte: A Arte de Editar Revistas (ALI, 2009, p. 309) 

 

De acordo com Ali (2009), a característica de publicar apenas artigos 

científicos foi substituída em 1672, quando foi lançada a ‘Le Mercure Galant’ (1672), 

na França. O impresso, publicado semanalmente, tratava de assuntos relacionados 

à moda e objetos da corte do rei Luís XIV. 

O público feminino teve a sua primeira revista segmentada em 

Londres, na Inglaterra. A ‘The Ladies’ Mercury’ (1693) dava para as senhoras 

conselhos sentimentais e também interagia por meio da resposta de cartas. Quem 

escrevia o livreto para mulheres era John Duton. (ALI, 2009, p. 311) 

Mesmo com periodicidade e conteúdo diferenciado dos jornais, as 

primeiras revistas ainda eram muito parecidas com livros. A mudança para um 

formato mais característico das atuais ocorreu em 1704, com a ‘Review of the Affairs 

of France, and of All Europe’ , de Daniel Defoe (SCALZO, 2003, p. 19). A publicação 

semanal que abordava a política internacional foi uma das primeiras a usar a palavra 

review, que no português foi traduzido para revista. O termo era muito comum nos 

séculos XVII e XVIII em revistas literárias inglesas. 

Mas a revista recebeu outra terminologia em 1731, com o lançamento 

da ‘The Gentleman’s Magazine’. O periódico ficou conhecido também pelo uso do 

termo magazine, que se refere a um “depósito de informações” (ALI, 2009). O 

exemplar trazia em suas edições um conjunto de matérias variadas e acessíveis 

para pessoas comuns. 
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O primeiro veículo com características de revista chegou ao Brasil 

apenas em 1812, em Salvador, na Bahia (Figura 2). Segundo Scalzo (2003, p. 27), 

tratava-se de um título duplo: ‘As Variedades’ ou ‘Ensaios de Literatura’ (1812). 

 
FIGURA 2 – ‘As Variedades’ ou ‘Ensaios de Literatura’, considerada a primeira 
revista brasileira. 

 
                                                       Fonte: Site Aspirina B. Disponível em: http://aspirinab.com/ 
                                                       visitas-antigas/jose-do-carmo-francisco/vinte-linhas-717/, acesso 

em 28 nov. 2013. 
 

Os autores Erbolato (2008) e Lage (2004) afirmam que o Correio 

Braziliense (1808) foi o primeiro jornal impresso brasileiro. Porém, a jornalista Fátima 

Ali (2009) a considera como a primeira revista. A autora ainda comenta sobre o 

periódico: 

 

Também chamada de Armazém Literário, tinha 120 páginas, era escrita, 
editada, impressa e publicada mensalmente em Londres por José Hipólito 
da Costa. [...] O Correio Braziliense circulava clandestinamente no Brasil e 
em Portugal, distribuído por escritórios comerciais e viajantes. Seu foco era 
político, tratava de assuntos comerciais e administrativos e pregava a 
reforma do sistema político luso-brasileiro. Era contra a escravidão e 
defensor da liberdade de imprensa. Foi a mais completa tribuna de análise e 
crítica da situação portuguesa e brasileira, até a Independência, em 1822. 
Teve 174 edições. (ALI, 2009, p. 317) 

 

Inúmeras outras publicações do gênero surgiram em terras brasileiras, 

especialmente para comportar as histórias nacionais e de outras partes do mundo, 

assim também, como no contexto mundial, o veículo ampliou a presença. A maneira 

de se produzir revistas sofreu mudanças a partir de 1923. Nos Estados Unidos da 

América surgia a ‘Time’ (1923), que representou radicalmente um novo campo da 

notícia e informação. As reportagens apresentavam conteúdos diferenciados, como 

descreveu Erbolato (2008, p. 32): 
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[...] em 1923, dois jovens de pouca experiência jornalística, porém de 
enorme visão, inventaram a revista Time, que foi fundada para mostrar o 
alcance das notícias, sua interpretação, suas implicações ocultas e, em 
resumo, suas novas dimensões. Muitos dos primeiros esforços jornalísticos, 
que foram ao encontro destes objetivos, concretizaram-se na coluna 
interpretativa: análises ou comentários das notícias, feitos por um 
especialista, geralmente residente na capital do país, que procurava 
oferecer sua opinião autorizada sobre um fato, além de apresentar os 
antecedentes dos assuntos nacionais e internacionais correntes. 
(ERBOLATO, 2008, p. 32)  

 

No Brasil, esta mudança da prática de jornalismo nas revistas ocorreu 

em 1928 com a fundação de ‘O Cruzeiro’. Reconhecida pelo seu refinamento 

editorial e qualidade em fotojornalismo e matérias, que se alternavam entre 

informativas e literárias, a magazine recebeu a atenção dos brasileiros. Assim, 

surgiram novos títulos que, por meio da segmentação, modificaram a maneira de 

oferecer informação aos leitores. Entre elas estão: ‘Capricho’ (1952), ‘Playboy’ 

(1953), ‘Quatro Rodas’ (1960), ‘Claudia’ (1961), ‘Cosmopolitan’ (1965; atual ‘NOVA’), 

‘Veja’ (1968), ‘Nova Escola’ (1986), entre outras.  

As revistas surgiram em 1663, mas, desde então, passaram a ser a 

fonte principal de informação de pessoas entre os séculos XVII e XXI, nos quais 

promoveu a interação entre leitores e veículos. (SCALZO, 2003) 

A busca pela informação permanece no mundo moderno, no entanto, o 

tempo ocasionou mudanças que revolucionaram as revistas, desde o seu formato, 

texto e diagramação, ou seja, a forma em que são dispostos os textos e imagens na 

página. Mesmo assim, o veículo ainda é caracterizado como um produto acessível a 

todas as classes sociais, afinal, é grande a variação de títulos e preços.  

 

A revista é um meio de comunicação com algumas vantagens sobre os 
outros: é portátil, fácil de usar e oferece grande quantidade de informação 
por um custo pequeno. Entra na nossa casa, amplia nosso conhecimento, 
nos ajuda a refletir sobre nós mesmos e, principalmente, nos dá referências 
para formarmos nossa opinião. (ALI, 2009, p. 18) 

 

No livro ´Jornalismo de Revista`, Scalzo (2003, p. 12) afirma que os 

leitores não deixam de adquirir uma revista quando desejam e podem, já que são 

“[...] fáceis de carregar e colecionar. São também boas de recortar, copiar: vestidos, 

decorações, arrumações de casa, receitas de bolo, cortes de cabelo, aulas, 

pesquisas da escola, opiniões, explicações.” Dourado (2013), aliás, ressalta a 

mobilidade oferecida pela revista: 
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O impresso até hoje propicia que os leitores tenham maior liberdade na 
posição de leitura (deitado, sentado ou em pé) e, como decorrência, no local 
onde lerá (cama, sofá ou fila do banco, por exemplo). Tal cultura não se dá 
apenas pelo tipo do suporte – impresso -, mas também pela habilidade no 
movimento de folhear, facilitada pelo modo em que as páginas são coladas 
no formato-revista (diferente no jornal, com páginas soltas e formato maior, 
o que dificulta o manuseio em pé, por exemplo). (DOURADO, 2013, p. 85) 

 

A revista também possui um diferencial se comparada aos outros 

meios de comunicação, como descreve Scalzo (2003). Ela consegue, por meio de 

suas colunas, textos, fotografias e assuntos, estabelecer um vínculo com seu 

público-alvo, de maneira que ele a incorpore ao seu cotidiano. Sua linguagem 

intimista faz com que o leitor veja esse veículo como companhia.  

 

Revista também é um encontro entre um editor e um leitor, um contato que 
se estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse 
sentido, ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, dá 
sensação de pertencer a um determinado grupo. (SCALZO, 2003, p. 12) 

 

Contudo, para que exista esta identificação, é necessário que o 

jornalista possua uma grande capacidade de escrita, isso porque com um bom texto 

será mais fácil prender a atenção do leitor, fazendo-o estabelecer uma relação de 

identificação com o veículo. Scalzo (2003) estabelece parâmetros para manter este 

relacionamento. O redator precisa conhecer o seu público, só assim conseguirá 

saber de que forma escrever. Outra dica é tratar o leitor por você. O texto, quando 

escrito de forma íntima, pode fortalecer esta assimilaridade. 

O jornalista não deve falar para um público específico, e sim pensar em 

toda a sociedade. Mesmo que o veículo seja especializado ele precisará adequar o 

seu texto, para que uma pessoa que não conheça o tema consiga entendê-lo. 

 

O profissional pode ter prestígio no seu meio, escrever maravilhosamente 
bem, ser um grande designer, um líder competente, mas se não trabalhar 
pensando no leitor, todos esses talentos serão desperdiçados, pois a sua 
criação não alcançará o objetivo principal: ser lida e comunicada. (ALI, 
2009, p. 32) 

  

 Desta forma, a linguagem deve abster-se de palavras ou trechos 

específicos que podem confundir ou desorientar o leitor. O ideal é a busca por 

termos simples que todos possam compreender deixando seu texto mais claro e 

objetivo, “para manter o leitor interessado até a última frase do último parágrafo, o 
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texto precisa ser leve, rápido, livre de palavras e colocações desnecessárias e 

descrições extensas”.  (ALI, 2009, p. 247) 

 Além da linguagem e forma do veículo, existe outro fator de extrema 

importância para sua consolidação no mercado: a missão editorial. Através dela o 

veículo ganha foco e direcionamento, auxilia também os próprios jornalistas que nele 

trabalham.  

 

Mais da metade das revistas lançadas a cada ano não sobrevive. Quase 
sempre, o principal motivo é a falta de foco. Revista que se mantém por 
décadas e até por quase um século, têm um conceito claro, ou seja: uma 
missão editorial específica e uma fórmula bem definida. (ALI, 2009, p. 45) 

 

A missão editorial deve conter o objetivo e a função do meio de 

comunicação, para qual público leitor as notícias devem ser direcionadas, e se o 

conteúdo das matérias está em sincronia com o que o veículo estabelece. De acordo 

com Ali (2009), a missão deve ser muito bem explicada, já que é o objetivo ou 

filosofia editorial. 

 

A missão é o fio condutor, o que mantém o editorial nos trilhos, um guia 
longo da existência da publicação. É como uma bússola que os 
navegadores consultam em busca de direção. [...] A missão clara evita 
correções e mudanças de rumo que, em geral, custam tempo, dinheiro e 
desgaste das pessoas envolvidas. (ALI, 2009, p. 47) 

 

A autora ainda estabelece a fórmula editorial como a “receita” para se 

produzir uma revista. Além da política editorial que o veículo seguirá, o “manual” 

indica a estrutura e o que o material representa. 

 

Quer dizer: os diferentes tipos de matéria, as seções e as colunas; o espaço 
que devem ocupar; o estilo de design, fotografia e ilustrações. É uma 
estrutura a ser preenchida com conteúdo diferente a cada edição, uma base 
sob a qual se pode soltar a imaginação. A fórmula organiza todos os 
elementos da revista, lógica e coerente, em um pacote reconhecível a cada 
edição. Como a missão, a fórmula deve ser escrita. Cada uma dos 
elementos que fazem parte da receita – seções, matérias, colunas e 
recursos visuais – devem ser escritos de maneira sucinta, mas 
suficientemente específica para dar a equipe uma direção. Mais uma vez, 
registro que cada uma desses elementos tem de estar alinhado com a 
missão. E de jeito nenhum transformar-se em uma lei que não pode ser 
quebrada. (ALI, 2009, p. 56) 
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O modo de distribuição de uma revista mostra como ela se posiciona 

diante da história ou fato narrado. Isso pode ser exposto por meio de reportagens 

que utilizam o texto interpretativo, característico de impressos, como a revista.  

 

4.1 A Reportagem 

 

De acordo com Vilas Boas (1996, p. 43), “[...] a reportagem ocupa e 

sempre ocupou o primeiro lugar na cobertura jornalística”. Isto porque o gênero 

representa uma informação, só que com grau de importância elevado, já que é 

possível prospectar outros ângulos, pontos de vista e questionamentos de um 

mesmo fato. 

 

Toda reportagem é notícia, mas nem toda notícia é reportagem. A notícia 
muda de caráter quando demanda uma reportagem. A reportagem mostra 
como e por que uma determinada notícia entrou para a história. Desdobra-
se, pormenoriza e dá amplo relato aos fatos principais e também aos fatos 
subjacentes da notícia. Quando a notícia salta de uma simples nota para 
uma reportagem, é preciso ir além, detalhar, questionar causas e efeitos, 
interpretar, causar impacto. (VILAS BOAS, 1996, p. 43) 

 

Já Guirado (2004, p. 22) conceitua a reportagem como as “[...] matérias 

jornalísticas mais longas, em geral ocupando espaço de página inteira, ou, 

eventualmente, meia página ou um terço de página”. 

Como explica Lage (2004), a reportagem pode ser considerada como 

um estilo jornalístico revitalizado. O texto foge da padronização e objetividade 

exigida em jornais diários ou de notícias emitidas pela TV e rádio. O objetivo da 

reportagem é o de ir além do fato em si, ao utilizar a notícia como gancho – termo 

jornalístico utilizado para se dizer que um fato pode ser parte de outro assunto mais 

complexo – para um melhor aprofundamento. Por exemplo, um acidente de trânsito 

em uma rodovia pode até ser uma notícia. Mas se foi causado devido às más 

condições da estrada, aí já pode ser iniciada uma reportagem, em que a equipe 

pode apurar quantos casos foram registrados pela pista irregular. 

Por isso, além de atenção para o fato, o jornalista deve se planejar 

antes de iniciar uma reportagem. “Uma boa reportagem não deve abrir mão da 

pesquisa, sob pena de alterar o espírito da investigação, curiosidade, desafio e 

surpresa que estão acima de tudo.” (VILAS BOAS, 1996, p. 43). Para realizar uma 

reportagem, além de um bom texto, é necessário conhecimento mais aprofundado e 
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capacidade de interpretação, pois as percepções são individuais, estas que estarão 

presentes em um texto assinado pelo jornalista. “Para tirar informação de uma 

conclusão implícita ou explícita é preciso raciocinar. E isto é pessoal. Assinar um 

texto é como assinar um cheque: a matéria também tem que ter fundo.” (VILAS 

BOAS, 1996, p. 34) 

Segundo Sodré e Ferrari (1986), a reportagem pode ser influenciada 

conforme o assunto ou objeto pesquisado, principalmente quando há a emoção. Por 

isso deve seguir características que garantem a verossimilhança dos fatos. Os 

autores ainda afirmam que para isso são necessárias “[...] a predominância da 

narrativa, a humanização do relato, o texto de natureza impressionista e a 

objetividade dos fatos narrados”. (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 15) 

A humanização é o recurso de dar vida ao texto, por meio dos 

sentimentos das personagens e detalhes das histórias. É tornar a reportagem um 

relato humano, com situações reais e não apenas com dados ou estatísticas. Isto 

pode ser ainda enriquecido em textos de revistas quando aliado à descrição e 

narração, que dão formas reais e podem levar o leitor a concretizar a informação 

ampliada a partir da leitura.  

Ali (2009, p. 208) afirma que “[...] as matérias são as principais 

representantes do conceito da revista. Cada uma delas deve estar de acordo com a 

sua missão e com a visão das necessidades e desejos do leitor: não apenas no que 

se refere a tema, mas ao tom, à atitude e à abordagem.” Assim, vale ressaltar que a 

redação de uma reportagem necessita de atenção e foco do redator. 

 

Quanto à forma de redação de uma reportagem, é a ordenação dos fatos 
que determinará o tipo narrativo. Se não narrados em sucessão, por ordem 
de importância, temos uma “reportagem de fatos”, que, em outras palavras, 
obedece à forma de pirâmide invertida. [...] Na “reportagem de ação”, o 
relato começa pelo fato mais atraente, e o que importa é o desenrolar dos 
acontecimentos, é envolver o leitor com a visualização das cenas. Por isso, 
pode ser chamada também de descrição cinematográfica, porque as cenas 
estão em movimento diante dos olhos do leitor. [...] Já a “reportagem 
documental” se aproxima mais da pesquisa. Os elementos são ordenados 
de maneira objetiva a expositiva. O que complementa e esclarece o assunto 
tratado são as citações, que lhe conferem fundamentação. (VILAS BOAS, 
1996, p. 44) 

 

Entre os meios de comunicação, quando o assunto é a agilidade da 

divulgação de notícias, os impressos ficam entre os mais atrasados. A revista ainda 

perde para o jornal. Isto porque o seu tempo de produção e impressão exigem 
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períodos mais extensos, algumas delas são produzidas em uma semana, como a 

Veja (Editora Abril) e a Isto É (Editora 3). Já outras podem chegar até um mês para 

lançar uma nova edição, como a Superinteressante (Editora Abril).  

Porém, esta dificuldade de divulgar as informações antes de outros 

veículos tornou-se fator decisivo para que as magazines aderissem a outras 

características que atraíssem o público. A revista se tornou o meio de comunicação 

que aprofunda o conteúdo a partir da reportagem. Mesmo que outros meios 

jornalísticos já tenham divulgado a notícia, a revista consegue trazer algo 

diferenciado em seu conteúdo. Muito disto é gerado pela interpretação que os 

repórteres utilizam em seus textos. Com o tempo mais livre para escrevê-los, os 

redatores tendem a fugir da padronização e mostrar lados de um fato até então não 

inexplorados pela imprensa.  

 

Não dá para imaginar um semanal de informação que se limite a apresentar 
ao leitor, no domingo, um mero resumo do que ele já viu e reviu durante a 
semana. É sempre necessário explorar novos ângulos, buscar notícias 
exclusivas, ajustar o foco para aquilo que se deseja saber, conforme o leitor 
de cada publicação. (SCALZO, 2003, p. 41) 

 

Inserido na categoria interpretativa, o gênero reportagem exige escrita 

mais aperfeiçoada, isto é, mais atenção aos detalhes e informações. O diferencial do 

texto em revista é ressaltado por Vilas Boas (1996, p. 14-15): 

 

O texto em revista se propõe mais abertamente a interpretar o fato. Depois 
de “assentada a poeira”, vem a reflexão, a visão detalhada do contexto, a 
narrativa instigante e atraente, que faça o leitor mergulhar na “história”. Ou 
que, em outras palavras, o faça ver imagens em forma de texto. De certo 
modo, a revista tende a preencher a lacuna deixada pelo telejornalismo, 
também veloz e dinâmico, sem tempo para extrapolações de ordem 
analítica. [...]. A revista não apenas “revê” ou desdobra o que já foi lido na 
semana. Procura também “rever” o que já foi visto na semana. Nas revistas 
de informação geral, o melhor caminho para redigir não é aquele 
recomendado pelo manual de um grande jornal diário. A “escrita” também 
não pode ser aleatória, sem uma análise do fato e suas consequências.  

 

Assim, a revista se conceituou como um veículo especializado em 

reportagens. Vilas Boas (1996) afirma que o diferencial do texto de revista para o 

jornal é a tonalidade assentida na matéria, já que no jornal o tom exige suposta 

objetividade de isenção. Na revista é o contrário, nela o tom é a escolha de 

linguagem, no qual o texto pode receber emoções. A reportagem possibilita ao 

jornalista a liberdade de apresentar o seu texto e explorar a estilística, contudo é 
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importante ressaltar que o foco é a informação, e não a literatura, como mencionou 

Sérgio Vilas Boas (1996, p. 19):  

 

De acordo com a angulação, a linguagem e os ingredientes determinados 
em seu projeto, você deverá servir-se de outros fatores para desenvolver o 
texto de uma reportagem para revista. Enumerar, descrever detalhes, 
comparar, fazer analogias, criar contrastes, exemplificar, lembrar, ilustrar, 
dar testemunhalidade são apenas algumas trilhas da “rota para as Índias”. 

 

O autor ainda ressaltou a capacidade de formação de opinião como 

característica do texto de revista: 

 

Outra característica da revista semanal de informações é assumir mais 
declaradamente o papel de formadora de opinião. O texto é decorrência 
disso. Para tirar da informação uma conclusão implícita ou explícita é 
preciso raciocinar. E isto é pessoal. Assinar um texto é como assinar um 
cheque: a matéria também tem que ter fundo. (VILAS BOAS, 1996, p. 34) 

 

A reportagem em revista é enriquecida a partir do estilo narrativo, já 

que na narração o repórter oferece uma ordem de fatos que possibilita ao leitor 

melhor contextualização do assunto, como explicado no capítulo anterior e aqui é 

reforçado por Vilas Boas (1996, p. 77) quando de uma premissa para uma boa 

ampliação da informação. 

 

A interpretação é outra das características básicas do jornalismo de revista. 
O fato em si pode conter a força de uma série de acontecimentos. [...] Em 
jornalismo, submeter os dados recolhidos a uma seleção crítica e depois 
transformá-los em matéria significa interpretar. Jornalismo interpretativo é o 
esforço e determinar o sentido de um fato, por meio da rede de forças que 
atuam nele.  

 

Segundo Scalzo (2003), a utilização de grandes reportagens foi um dos 

diferenciais que fez o sucesso da revista brasileira ‘O Cruzeiro’, de 1928. A autora 

ainda diz que “[...] a publicação estabelece uma nova linguagem, na imprensa 

nacional, através de publicações de grandes reportagens e dando atenção especial 

ao fotojornalismo”. (SCALZO, 2003, p. 30). Esta mudança coube ao jornalista David 

Nasser e ao fotógrafo Jean Manzon, que reinventaram o jornalismo brasileiro com 

grandes reportagens investigativas. Este foi o marco para a forma de se fazer 

reportagem no Brasil. (ALI, 2009) 
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4.1.1 Tipos de reportagem 

 

  Coimbra (1993, p. 7), afirma que “o texto da reportagem tem dupla 

face: uma voltada para fora de si, outra para dentro de si.”. Assim, como exposto 

acima, o texto possui dois lados, sendo que um está ligado à estrutura de elementos 

internamente organizados e o outro ao contexto extraverbal que a escrita possui.  

Guimarães (1993) classifica três tipos de reportagens quanto à forma 

de tratamento da informação: dissertativa, descritiva e narrativa. “[...] uma 

superestrutura é um tipo de esquema abstrato que estabelece a ordem global de um 

texto, e que se compõe de uma série de categorias, cujas possibilidades de 

combinação se baseiam em regras convencionais.” (GUIMARÃES, 1993, p. 65). A 

autora ainda ressalta que, mesmo que o estilo seja dominante em um texto, pode 

conter também partes de outra estrutura, fazendo assim um texto misto. 

A função da reportagem dissertativa, para Garcia (2007) tem o intuito 

de expor e interpretar ideias. Mas ela também pode ser caracterizada como 

argumentação, que “[...] visa sobretudo a convencer, persuadir ou influenciar o leitor 

ou ouvinte”. (GARCIA, 2007, p 380). A linha que divide estas duas distinções é 

tênue, por isso o jornalista deve tomar cuidados, já que a argumentação é a indução 

de opinião do emissor. Coimbra ressalta que a mistura de dissertação e 

argumentação é pertinente:  

 

Como na reportagem dissertativa a função de informar é inseparável do 
esforço para convencer o leitor a aceitar a informação no contexto de um 
raciocínio que se pretende correto, é óbvia a presença nela de 
argumentação. Assim também para nós, dissertação e argumentação são 
sinônimos. (COIMBRA, 1993, p. 13) 

 

Para se produzir um texto dissertativo, o jornalista deve seguir uma 

estrutura, que garante um desenvolvimento lógico e até mais organizado. Em sua 

obra, Coimbra (1993) fragmenta o texto dissertativo em três principais partes: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdutória deve ser passada a ideia 

principal a ser tratada, que consequentemente será discorrida no desenvolvimento, 

onde serão transmitidas ideias por meio da dissertação, aliada à argumentação.  

O segredo aqui está na construção das unidades básicas de um texto, 

os parágrafos. Ocorre que durante o avanço da dissertação, é importante que as 

ideias sejam separadas por parágrafos, onde cada trecho desenvolverá um fato 
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específico. A partir de uma informação, o jornalista poderá esclarecer ou interpretar 

outros conceitos. O tópico frasal pode ser utilizado para auxiliar neste 

desenvolvimento. A técnica consiste em resumir na primeira frase da alínea a ideia 

principal a ser esclarecida. É como um resumo que ordenará ou elucidará o restante 

da história. 

 Por fim, deve ser feita a conclusão das ideias em cada parágrafo e 

ainda assim que seja procedida a ligação com a unidade posterior. No texto 

jornalístico o profissional deve ter atenção e se ausentar de opinião e pré-conceitos. 

É preciso que todas as ideias apresentadas sejam atadas de forma que sintetize e 

reforce o assunto principal. (COIMBRA, 1993) 

O texto dissertativo-argumentativo é um dos mais criticados por 

jornalistas que defendem a imparcialidade. Vilas Boas (1996) ressaltou os riscos 

oferecidos por este tipo de reportagem: 

 

O discurso argumentativo, então, é baseado na consistência do raciocínio e 
na evidência das provas apresentadas. Neste ponto, é importante separar 
fato de indício. Fato é aquilo que pode ser verificado, observado. Sem 
verificação e observação, o fato não serve de prova. Já o indício é uma 
possibilidade, podendo ser circunstancialmente provável ou não. (VILAS 
BOAS, 1996, p. 51) 

 

Outro tipo de reportagem classificada por Coimbra (1993, p. 19-20) é a 

descritiva. “O texto descritivo, por sua característica estrutural de expansão ou 

digressão quando situado dentro da estrutura do texto narrativo, serve para retardar 

o relato de determinado acontecimento.” No processo descritivo os cinco sentidos 

(tato, olfato, paladar, visão e audição) e as possibilidades de percepção são 

primordiais para desenvolver o texto.  

São raras as reportagens que se utilizam apenas da descrição. 

Coimbra (1993) afirma que as reportagens inteiramente descritivas podem ser 

desagradáveis e pouco comunicativas. Mas podem tornar-se interessantes quando 

aliadas a recursos de narração. O estilo descritivo também é usado em outras 

categorias, para complementar e adicionar conteúdo ao texto. Sem a descrição, por 

exemplo, seria mais difícil passar a mensagem para o leitor de um lugar, explicar a 

história de uma pessoa ou narrar um fato. As três estruturas textuais se 

complementam, como exemplifica Coimbra: 
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Para a construção do texto de reportagem tal fato tem duas consequências 
decisivas: (a) há descrição dentro da reportagem narrativa, quando o objeto 
é inserido na sua história, e, dentro da reportagem dissertativa, quando é 
inserido num raciocínio; (b) há narração e dissertação dentro da reportagem 
descritiva, pelo mesmo motivo: o que se descreve numa matéria jornalística 
ou é elemento de uma história ou é parte de um raciocínio explícito. 
(COIMBRA, 1993, p. 88) 

 

No texto dissertativo, a estrutura descritiva é utilizada principalmente 

para enriquecer os detalhes que podem ser positivos ou negativos com o tema 

principal do parágrafo. Coimbra (1993, p. 90) afirma que “[...] o processo ocorre, 

sobretudo, após um tópico frasal inicial.” A pormenorização de elementos citados é o 

que torna o texto ainda mais interessante e com conteúdo. Já na estrutura narrativa, 

de acordo com Bourneuf e Ouellet (apud DIMAS, 1994, p. 41), a descrição pode 

agregar valores, como:  

 

Desvio – depois de uma passagem muito ativa e agitada, a descrição de um 
ambiente oferece a promessa de um repouso; Suspense – a inserção de 
uma passagem descritiva num momento crítico com o objetivo de aguçar 
nossa curiosidade factual; Abertura – ao antecipar o andamento de um 
romance; Alargamento – ao verticalizar a informação, complementando 
dados anteriores, num esforço de microscopia. 

 

Em reportagens que envolvem histórias de vida, a descrição recebe 

ainda mais importância, já que descreve os personagens e detalha as ações dos 

mesmos. Lopes e Reis (1988) confirmam essa ideia:  

 

A caracterização das personagens distribui-se por diversas áreas de 
incidência e adota modalidades específicas de execução. [...] pode desde 
logo atuar como elemento de caracterização psicológica; para além da 
esfera psicológica, é sobretudo o aspecto físico, incluindo a indumentária, 
que atrai as atenções da caracterização, capaz até de fazer notar 
importantes transformações no estatuto sociomental das personagens. 
(LOPES; REIS, 1988, p. 194) 

  

Assim, os mesmos autores delimitaram duas formas de caracterização: 

direta e indireta. A direta refere-se à distinção estática a partir de atributos da 

personagem, podendo ser feita por ele mesmo ou por outra personagem e narrador. 

A modalidade indireta é tida como mais dinâmica, já que detalha a personagem por 

atos, pronúncias e reações cometidas por ela. 

O detalhamento de perfil de uma personagem pode ser feita, como 

exemplificou Coimbra (1993), por meio de descrição do aspecto físico, fala 

(regionalização, profissão, posição social, idade e grau de escolaridade), espaço em 
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que vive ou atua e ainda pelas caracterizações psicológicas. Este último modo 

abrange os gestos, posturas, expressões faciais, olhares e até o silêncio. “Tal 

conjunto poderá induzir o leitor a concluir que esta pessoa tem um determinado tipo 

de caráter e de temperamento.” (COIMBRA, 1993, p. 117)  

Por fim, há o tipo narrativo, um dos mais utilizados. “A estrutura do 

texto da reportagem narrativa não se apoia num raciocínio expresso.” (COIMBRA, 

1993, p. 44). A narrativa é caracterizada principalmente por discorrer uma história 

sobre um tempo específico, seja ele relativo à anterioridade ou posterioridade, em 

um espaço definido. Ela busca mostrar as mudanças em pessoas ou coisas, de 

acordo com o rumo seguido na história. 

Além disso, o uso do texto narrativo oferece um foco, ou seja, um olhar. 

Segundo Ligia Leite (1987), dependendo do caso, quem conta a história pode 

ordená-la a partir de uma ótica diferente. O narrador pode participar do contexto e 

emitir sua própria experiência. A autora classificou quatro maneiras de visão do 

repórter. 

Como disserta Leite (1987), há o narrador testemunha, que vive os 

acontecimentos descrito como personagem secundária, o que gera um resultado 

mais preciso e próximo da realidade. Através desta vivência o texto é narrado em 1ª 

pessoa. O narrador protagonista é tido como personagem central da história, já que 

explana sobre um centro fixo e limitado apenas às suas percepções, pensamentos e 

sentimentos. Outra classificação é a do narrador onisciente. Caracterizado por ter o 

conhecimento de tudo, até dos pensamentos das personagens, este narrador tende 

a mostrar ação como em 3ª pessoa. Por fim, é citado o modo dramático de narração, 

que se limita apenas as falas e ações dos personagens, ficando a cargo do leitor 

deduzir e interpretar a partir da cena narrada. 

Outro importante elemento na produção da narrativa é o ‘alcance’. Por 

meio deste artifício é possível diferenciar “[...] a distância do afastamento do tempo 

em direção ao passado, ao futuro ou entre ambos, medido a partir do que, no texto, 

é considerado o plano do presente”. (COIMBRA, 1993, p. 48). Desta forma, é 

possível realizar a elaboração de segmentos dentro de planos de tempo. 

Para poder demonstrar o tempo na narrativa, o emissor pode se utilizar 

de diversas modalidades de expressão. Benedito Nunes (apud COIMBRA, 1993, p. 

51-52), pontua três utilizações na ordem narrativa. 
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Tempo psicológico: não tem correspondência com medidas temporais 
objetivas porque é composto por uma sucessão de estados internos, 
subjetivos. Assim, nele, o passado e o presente são momentos imprecisos. 
[...] Tempo físico: é o tempo da natureza, do cosmo. Qualquer sistema de 
relação entre eventos, em qualquer ponto do Universo pode medi-lo. Nele, o 
presente é percebido em função do passado e do futuro. [...] Tempo 
cronológico: é o tempo dos calendários, portanto, um tempo socializado 
público. Seu marco pode ser um “acontecimento qualificado” qualquer. O 
nascimento de Cristo, por exemplo. Tem, assim, expressões específicas e 
autônomas em cada cultura. [...] Tempo linguístico: os eventos são 
organizados a partir de um marco temporal instalado no texto. É apenas um 
eixo temporal que define o que é passado e futuro na narrativa. (BENEDITO 
NUNES apud COIMBRA, 1993, p. 51-52) 

 

Para complementar a estrutura narrativa ainda deve-se utilizar a sua 

duração, o espaço onde acontece a história e o tipo de personagem.  

A personagem é item fundamental em reportagens que abordam 

histórias de vida. De acordo com Coimbra (1993), há a personagem plana, que é 

construída em torno de uma única ideia ou qualidade; a personagem redonda, 

multifacetada e complexa o suficiente para constituir um tipo bem marcado; 

personagem referencial, que remete a um sentido pleno e fixo, imobilizado por uma 

cultura; personagem anáfora, que só será compreendida com a rede de relações 

que os elementos do texto mantêm entre si; e a figurante, que possui função 

decorativa, já que serve para ilustrar o contexto narrado. 

A criação do espaço dentro do texto narrativo pode ajudar no 

desenvolvimento da história e detalhamento em uma reportagem, tornando-a muito 

mais interessante e fiel aos fatos. Segundo Lopes e Reis (1988), podem ser 

utilizados três tipos de oposição espacial: físico, social e psicológico. O ambiente 

físico é o local onde acontece o desenrolar da ação ou a movimentação das 

personagens. Também podem ser ruas, praças, cidades, entre outros. Já o espaço 

social é a descrição da atmosfera ou clima que gira em torno de locais que estão 

associados a coletividade ou vida social. Por fim, há o espaço psicológico, este 

busca adentrar no comportamento da personagem. 

 Sérgio Vilas Boas (1996) explica a escolha do esquema narrativo 

como o mais utilizado pelos meios de comunicação impressos: 

 

O texto narrativo se caracteriza pela referência a ações de pessoas, 
descrições de circunstâncias e de objetos. Os fatos são organizados de 
modo a mostrar “mudanças progressivas” nas pessoas e nas coisas. O 
texto de uma reportagem narrativa mostra as mudanças ocorrendo. É como 
se a realidade fosse recriada aos olhos dos leitores. Um eterno acontecer. 
(VILAS BOAS, 1996, p. 52) 
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  Da produção até a publicação da reportagem na revista, o jornalista 

deve cumprir uma série de procedimentos para poder produzir textos, em suas 

diferentes estruturas. 

 

4.2 Processo de Produção do Jornalismo de Revista 

 

  A produção de uma reportagem exige pesquisas aprofundadas quanto 

ao assunto abordado, principalmente para o jornalista de revista, comparado ao 

profissional de generalidades e que trata assuntos diferentes a cada edição. 

Do início da pesquisa até a publicação do material, é necessário o 

processo de produção que orienta o jornalista sobre o trabalho que será realizado. 

Dependendo do veículo no qual é produzida a reportagem, o modo de trabalho pode 

variar.  

Por se tratar de um meio dotado de estética diferenciada e conteúdo 

segmentado, as revistas utilizam métodos que visam o detalhamento. Fátima Ali 

(2009) ressalta itens importantes que antecedem a saída do repórter às ruas. A 

primeira delas é a pesquisa. Segundo a jornalista, a preparação é primordial para o 

início de uma reportagem, já que contextualiza o repórter, ajuda a formular 

perguntas e pode até oferecer um norte sobre como será conduzida a produção. A 

procura por fontes é o próximo passo para compor o material jornalístico, como 

informa a autora Ali (2009, p. 224): 

 

As primeiras pessoas que um repórter deve procurar são os estudiosos. 
Além de fatos e informações, eles podem dar um ideia do quadro geral, 
abrir novos caminhos de investigação, dar opiniões, apresentar reflexões e 
– sobretudo – fazer críticas fundamentadas sobre as primeiras impressões e 
conclusões do repórter sobre o assunto em questão.  

   

  Mas após o contato com as primeiras fontes, também é necessário 

ouvir o contraditório. Ouvir os dois lados é uma obrigação do jornalista. Por isso, 

segundo Ali (2009), todo acusado tem o direito de dar a sua versão. Assim, o 

profissional deve checar e fundamentar as informações iniciais. O próximo passo a 

ser dado é a produção da pauta. 
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4.2.1 Pauta 

 

  Denomina-se pauta o planejamento de uma matéria que é atribuído ao 

repórter. É como uma tarefa em que constam as informações sobre o que será 

produzido, a abordagem que deve ser feita, o roteiro com o contato dos 

entrevistados e o teor principal do assunto, bem como o contexto. Este material é 

produzido, geralmente, pelo pauteiro. Mas há diferença da pauta produzida para 

uma reportagem, como diferencia Lage (2004, p. 39). 

 

Programa-se geralmente a pauta de reportagem (a reportagem aborda um 
assunto em visão jornalística) a partir de fatos geradores de interesse, 
encarados de certa perspectiva editorial. Não se trata apenas de 
acompanhar o desdobramento (ou fazer a suíte) de um evento, mas de 
explorar suas implicações, levantar antecedentes, em suma, investigar e 
interpretar.  

 

  Lage (2004, p. 35) também orienta os repórteres a ir além do roteiro de 

apuração.  

 

Como qualquer projeto de pesquisa, envolve imaginação, insight: a partir 
dos dados de indicações contidos na pauta, a busca do ângulo (às vezes 
apenas sugerido ou nem isso) que permita revelar uma realidade, a 
descoberta do aspecto das coisas que poderiam passar despercebidos. 

 

  Para elaborar pauta em revista o profissional deve se basear 

principalmente na pergunta: como?. (SCALZO, 2003, p. 65): 

 

O jornalista precisa aprender a pensar de acordo com a periodicidade do 
veículo e, claro, com os interesses específicos de seus leitores. Não 
adianta, por exemplo, uma revista feminina mensal noticiar (apenas noticiar, 
ressalta-se) determinado desfile de moda, pois ele certamente, já terá 
recebido farta cobertura da imprensa diária logo no dia seguinte – ou no 
mesmo dia – de sua realização. Se essa notícia é relevante para suas 
leitoras, a revista terá que encontrar uma forma de publicá-la sob um 
enfoque que ninguém ainda deu (complementada, analisada, interpretada, 
bem fotografada). 

 

  Além de esclarecer o tema e dar o foco necessário, é na pauta que 

também são definidos as fontes que devem orientar ou reforçar os assuntos 

pesquisados. O próximo passo é seguir o roteiro de entrevistas. 
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4.2.2 Entrevista 

 

  Outro importante procedimento aplicado na produção de reportagens 

de revista é a entrevista. O conceito da palavra é ambíguo e pode ter vários 

significados. Ela pode ser o contato com a fonte com fins de apuração; conversa 

com personagem portador de conhecimento ou informações de interesse para o 

público, podendo ser gravada ou não; ou matéria publicada com as informações 

recolhidas com fonte. (LAGE, 2004) 

  Para Erbolato (2008), a entrevista deve seguir métodos e o jornalista 

deve estar capacitado, já que a falta de aptidão e má condução pode levar o 

resultado a ser ruim ou pouco aproveitável. Por isso, no que tange às revistas, Ali 

(2009) orienta os profissionais a pesquisarem antes sobre o entrevistado e o tema 

da conversa, definir o foco e escrever as perguntas com antecedência. 

  Por tratar histórias de vida relacionadas ao Parque do Povo, a peça 

prática produzida por este trabalho terá enfoque em reportagens de perfil. Assim, 

contribuirá para os objetivos finais, já que há uma imersão maior do jornalista na 

vida do entrevistado. Ali (2009, p. 237) comenta sobre o início deste estilo em 

revistas. 

 

O perfil é um ensaio que revela da forma mais precisa possível a fotografia 
de uma pessoa – sua personalidade, seu caráter, seu comportamento e 
suas características particulares. A palavra ‘perfil’, no sentido conhecido e 
adotado hoje pelo jornalismo, foi a primeira usada – e registrada – por 
Harold Ross, fundador da revista americana The New Yorker, nos anos 
1920. O método de Ross consistia em passar um tempo com o entrevistado, 
ouvir e observar tudo com cuidado e descrever cenas que oferecem um 
retrato íntimo e sugestivo de suas forças e vulnerabilidades. O repórter 
deveria revelar detalhes como o número da identidade, tipo sanguíneo, a 
lista de tudo que havia na casa da pessoa, os nomes dos parentes, relações 
profissionais e políticas. Além disso, entrevistar não somente o perfilado, 
mas também sua família, amigos, inimigos, colegas de trabalho e 
empregados. Os autores frequentemente dedicavam semanas ou meses à 
pesquisa e à organização, escrever e reescrever o texto antes que a 
matéria fosse considerada digna de ocupar as páginas da revista. Os perfis 
eram tão longos que, em alguns casos, eram publicados em capítulos.  

   

Por captar detalhes e se aprofundar na vida do perfilado, este tipo de 

entrevista pode ser caracterizada como em profundidade, de acordo com o 

esclarecimento de Lage (2004, p. 75).  
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[...] o objetivo da entrevista, aí, não é um tema particular ou um 
acontecimento específico, mas a figura do entrevistado, a representação de 
mundo que ele constrói, uma atividade que desenvolve ou um viés de sua 
maneira de ser, geralmente relacionada com outros aspectos de sua vida. 
(2004, p. 75) 

 

  Após o método que coleta os dados com as fontes e a pesquisa, o 

jornalista deve dar prosseguimento a sequência para a produção da reportagem. 

Sem assuntos ou questões pendentes, é hora do repórter escrever o texto.  

 

4.2.3 Texto e linguagem jornalística 

 

  Além de sua estética e formatos diferenciados, um dos elementos que 

se destacam na revista é o texto. Considerado mais leve e aprofundado, a escrita 

das magazines busca criar identidade com o leitor. Scalzo (2003) conta que por 

meio do estilo de linguagem proposto por estes veículos, é possível ir de encontro às 

necessidades do público. 

  De acordo com Vilas Boas (1996), o texto em revista apresenta 

métodos diferentes do que outros veículos, já que pelo maior prazo de produção 

busca a pormenorização. “Genericamente, o texto de revista é considerado de maior 

liberdade, em termos de estilo. Sem dúvida que há certas rupturas com o jornalismo 

diário, muito mais preocupado com a velocidade e com a padronização do que com 

uma interpretativa resposta aos porquês.” (VILAS BOAS, 1996, p. 34) 

  O mesmo autor explica mais sobre o texto nesse veículo: 

 

Já o texto em revista se propõe mais abertamente a interpretar o fato. 
Depois de “assentada a poeira”, vem a reflexão, a visão detalhada do 
contexto, a narrativa instigante e atraente, que faça o leitor mergulhar na 
“história”. Ou que, em outras palavras, o faça ver imagens em forma de 
texto. (VILAS BOAS, 1996, p. 14-15) 

   

O jornalista também não deixa de lembrar que para enriquecer a 

escrita das magazines é preciso: “[...] enumerar, descrever detalhes, comparar, fazer 

analogias, criar contrastes, exemplificar, lembrar, ilustrar, dar testemunhalidade são 

apenas algumas trilhas da rota para as Índias.” (VILAS BOAS, 1996, p. 19) 

  Ali (2009) qualifica a reportagem de revista como mais fácil para a 

leitura, porém mais trabalhosa para o jornalista escrever. Por isso ele deve ser 

dotado de simplicidade, clareza, concisão, precisão e ainda possuir um estilo.  
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Para manter o leitor interessado até a última frase do último parágrafo o 
texto precisa ser leve, rápido, livre de palavras cansativas, colocações 
desnecessárias e descrições extensas. Precisa brilhar na página, ser mais 
rápido, mais legível, mais agradável, intrigante e mais atraente do que em 
outros tempos. (ALI, 2009, p. 246) 

 

Mas não adianta uma página bem diagramada, um texto bem escrito, 

um título chamativo, se a abertura não atrai o leitor. Ali (2009) afirma que ela, a 

abertura, é o que estimula o leitor a querer mais. Assim, o foco dado deve despertar 

curiosidade e ainda informar o receptor sobre o assunto tratado. Vilas Boas (1996, p. 

45) também enfatiza o poder exercido pela abertura das matérias em magazines: 

  

O que conquista a atenção do leitor para a leitura de uma reportagem são 
as aberturas. Na revista, por exemplo, quase sempre se escolhe a abertura 
menos convencional ou puramente informativa. [...] A revista não precisa de 
um lead, qualquer que seja o tipo. A revista precisa de uma abertura 
envolvente.  

 

O título também é outro elemento do texto que pode prender o leitor a 

continuar na matéria. Ali (2009), especialista no assunto, expõe que para chamar 

atenção a chamada precisa ser instantânea, compreensiva, clara, conter fatos 

curiosos e ter atitude positiva. Para encontrar o título ideal o jornalista precisa 

exercitar, e muitas vezes, tendo que oferecer até mais de uma opção ao editor. 

 

4.2.4 Fotografia 

 

A fotografia é tão importante na revista como o texto. Segundo Scalzo 

(2003), a imagem pode ser fator decisivo da atenção do leitor. “Quando alguém olha 

para uma página de revista, a primeira coisa que vê são as fotografias. Antes de ler 

qualquer palavra, é a fotografia que vai prendê-lo àquela página ou não.” (SCALZO, 

2003, p. 69). A autora ainda revela outros benefícios do uso da figura. 

 

Fotos provocam reações emocionais, convidam a mergulhar em um 
assunto, a entrar em uma matéria. Por isso, ter fotos boas em mãos é 
fundamental. Elas devem exercitar, entreter, surpreender, informar, 
comunicar ideias ou ajudar o leitor a entender a matéria. Em uma época 
carregada de apelos visuais, o uso da fotografia tornou-se ainda mais 
relevante. (SCALZO, 2003, p. 69-70) 
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  Quem também ressalta o uso do recurso em revista é Ali (2009, p. 

166): 

 

Fotos associadas a palavras são imbatíveis em poder de comunicação. 
Mais que um recurso estético, são um componente básico do que 
caracteriza uma revista e parte do processo de edição com uma importante 
função: fazer o leitor parar e despertar sua curiosidade para o texto. [...] De 
alguma forma, a foto chama sua atenção quando tem relevância para ele 
pessoalmente. Uma foto pode falar ou simplesmente ficar muda. Se falar, o 
leitor vai ouvir. 

 

  Mas o uso da foto deve sempre ter um motivo maior, e não apenas 

ilustrar o texto. A fotografia é considerada uma composição da página. Assim, ela 

deve também emitir a mensagem. Por isso, o local em que é colocada é de extrema 

importância. Scalzo (2003) revela que a posição onde são alocadas as fotos pode 

auxiliar na leitura, deixar a peça mais estética e ainda motivar o interesse do leitor. 

“É preciso saber posicioná-las nos lugares nobres de cada página, isto é, os de 

maior visibilidade em uma revista (o canto direito superior de uma página ímpar, por 

exemplo).” (SCALZO, 2003, p. 70) 

  Outro assunto discutido por especialistas de revista é a manipulação da 

imagem. Segundo Scalzo (2003), a escolha do ângulo, lente, foco e posição já 

podem ser consideradas formas de modificação. Com a digitalização da fotografia e 

a criação de programas de informática capazes de alterar a realidade onde a foto 

está inserida, acabou com a ideia de que imagens não poderiam mentir (ALI, 2009, 

p. 171). Porém, há exceções, como o recorte: 

  

O corte das fotos é um importante instrumento do editorial. Alguns dos 
elementos da imagem podem ser mais fortes do que o plano geral. Bons 
fotógrafos cortam as fotos na hora do clique, mas o diretor de arte pode 
fazer cortes criativos que realcem e definem a mensagem, evitando 
qualquer detalhe desnecessário. 

 

  Mesmo que a foto se traduza por si, ainda assim são necessárias 

legendas, que complementam a figura. “Se as fotografias são as principais portas de 

entrada, em uma página, para os leitores, as legendas têm que funcionar como 

maçanetas.” (SCALZO, 2003, p. 70). De preferência, este recurso explicativo deve 

ser colocado abaixo da imagem. A função desta se torna complemento para poder 

contextualizar o leitor. 

 



55 
 

 

 

4.2.5 Edição 

 

  Com reportagens e fotografias em mãos, a revista ainda precisa passar 

por um importante processo, a edição. Definir a capa, diagramar os conteúdos, 

escolher as matérias principais e o número de páginas é um trabalho que exige do 

jornalista atenção e criatividade. 

  Editar uma revista é trabalho árduo, como afirma Scalzo (2003). Para 

se produzir o material, o editor deve possuir estrita relação com seus leitores. A 

autora também ressalta que profissionais experientes sabem o que seu público quer 

ler, desta forma ele é capaz de sempre surpreender nas edições. 

  Cabe também ao editor prover a estética diferenciada da revista. 

Diagramar o material faz parte das funções do jornalismo, segundo Ali (2009, p. 97). 

Assim, a alocação dos conteúdos (textos, fotos, gráficos) busca “[...] estabelecer a 

identidade visual e comunicar o conteúdo editorial.”  

  Quem também explana sobre o assunto é a jornalista Vivian Silva Lima 

(2013), editora da CM&N, empresa que produz diversas segmentações de revista 

para o país. A diagramação é o que pode fazer o leitor se interessar pela matéria e 

até mesmo facilitar a leitura, como explica a jornalista: 

 

O cuidado da diagramação, portanto, é o mesmo que se deve ter com o 
texto: trabalho apurado. Ela deve ser mais um item facilitador na hora de 
compreensão do texto. Se a matéria é bem diagramada, a leitura flui 
melhor, traz "respiros" após longos trechos de texto, dá "vida" à reportagem. 
Para ver como isso é verídico, basta pegar o mesmo texto, jogar de 
qualquer jeito em um papel, sem tipos e tamanhos de fontes adequados e 
comparar como fica o mesmo texto com foto, boxes, cores. Sem falar que a 
diagramação está entre os elementos que dão "cara" para uma publicação, 
que cria uma identidade para ela. (LIMA, 2013) 

 

  Outro importante processo de edição é a escolha da capa. 

Especialistas no assunto ressaltam a relevância deste recurso para as magazines. 

Ali (2009, p. 37) reforça que a primeira página de um semanário pode definir a sua 

venda. “Uma revista tem cinco segundos para atrair a atenção do leitor na banca. 

Nessa fração de tempo, a capa tem de transmitir a identidade e o conteúdo da 

publicação, deter o leitor, levá-lo a pegar pelo exemplar, abri-lo e comprá-lo.” A 

jornalista ainda ressalta os benefícios da capa: 
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A capa é um anúncio que, quando competente, faz o leitor comprar o 
exemplar da revista; é o elemento isolado mais importante para estabelecer 
a sua imagem; é provavelmente a primeira e a melhor oportunidade de 
atrair o leitor na banca, fazer o assinante abri-la no meio da 
correspondência, ou despertar o interesse de um povo anunciante; tem um 
papel importante no lucro da publicação, porque boa parte da compra de 
revistas acontece por impulso. (ALI, 2009, p. 68) 

 

  Já Scalzo (2003) qualifica a primeira página da revista como uma 

vitrine, que, como no comércio varejista, busca atrair o leitor com o que há de melhor 

no estabelecimento. No caso das revistas, são destacadas a foto, chamadas e, é 

claro, o título da publicação. Uma boa revista precisa de uma capa que ajude a 

conquistar leitores e os convença a levá-la para casa. “Capa, como diz o jornalista 

Thomaz Souto Correia, é feita para vender revistas”. (SCALZO, 2003, p. 62) 

 

4.2.6 Produção gráfica 

 

  A pauta, entrevista, texto, fotografia e edição são primordiais na 

confecção de uma revista. Porém, este trabalho só será concluído após passar pela 

produção gráfica, processo que em revistas é executado de forma diferenciada, 

principalmente porque exige criatividade e astúcia. 

  O autor Collaro (2012, p. 46) define: “Diagramar é uma técnica que usa 

ciência e arte, utilizando o espaço da página, colunas de texto e recursos gráficos 

com um caminho que deve conduzir a percepção do leitor para os objetivo definido 

nas diretrizes editoriais”. 

  Quem ainda ressalta a importância da produção gráfica em revista é 

Sodré (1992). Segundo autor, uma diagramação bem cuidada pode levar ao efeito 

de relaxamento, ou seja, gerar prazer visual ao leitor no momento em que folheia as 

páginas. É desta forma que o pesquisador destaca a imagem fotográfica, a 

policromia e a paginação como itens importantes neste processo de organização de 

conteúdo. 

  De acordo com Hurlburt (2002, p. 84), “[...] o hábil designer está 

submetido a um processo contínuo: a intuição, a sensibilidade, o senso da forma, 

larga experiência são fatores conjugados num único ato. Mas é preciso lembrar que 

isso não exclui a importância da tentativa e do erro, na busca de uma boa solução”. 
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A técnica comumente usada em impressos representa importante 

recurso também para a revista. Neste veículo podem ser mais explorados os 

elementos das páginas, como a disposição do texto, fotos e infográficos. Uma boa 

diagramação pode agradar e prender a atenção do leitor, além de garantir uma 

leitura proveitosa, dinâmica e mais facilitada.  

 

As páginas internas de uma revista apresentam seções que permitem ao 
designer valorizar o seu trabalho, e ao mesmo tempo, induzir uma leitura 
agradável. Detalhes que às vezes passam despercebidos aos desenhistas 
são focos visuais que podem e devem indicar ao leitor a sequência e o ritmo 
das informações. (COLLARO, 2012, p. 55) 

   

O autor ainda reforça a afirmação de como a produção gráfica colabora 

para atrair os leitores. “A primeira página de uma revista com desenho arrojado, 

provoca empatia do público-alvo e destaca a filosofia, a identidade visual e a 

proposta editorial do veículo”. (COLLARO, 2012, p. 56) 

  Desta forma, o diagramador tem a função de inovar a cada página do 

periódico. Porém, ele deve seguir um projeto gráfico, que define os limites do que 

pode ser feito. Por exemplo, há revistas que seguem apenas uma paleta de cores, já 

outras preferem manter o padrão tradicional, parecido com o de jornais. 

Independentemente do veículo, este profissional precisa manter sua criatividade, 

como explica Collaro (2012, p. 52): “diferentemente dos livros, as revistas sempre 

propiciaram aos designers certa liberdade de criação de suas páginas, com a 

condição de que tivessem uma identidade”.  

É por meio destes recursos, de produção de reportagens para revista 

que o presente grupo confeccionará a quarta edição da Revista Retratos, que 

abordará as histórias de vida influenciadas pela criação do Parque do Povo de 

Presidente Prudente e que tem seu contexto teórico a partir do próximo capítulo. 
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5 PARQUE DO POVO 

 
Resgatar a história de um espaço público como é o Parque do Povo 

não faz sentido sem contextualizar a qual localização ele pertence. Portanto, é 

imprescindível relatar as características da cidade de Presidente Prudente, 

localizada na porção oeste do estado de São Paulo, próximo à divisa do estado do 

Mato Grosso do Sul.  

Segundo o último censo, a contagem populacional registrou 207.610 

mil habitantes e uma área territorial de 562,794 km² (IBGE, 2010a). Dentro dessa 

porção espacial estão instaladas 179 escolas e quatro universidades (IBGE, 2012a). 

Para o atendimento a saúde, há 39 estabelecimentos públicos e 68 particulares. 

(IBGE, 2010b) 

A frota de Presidente Prudente, que é enumerada pelo IBGE (2012b), é 

composta por 79.526 carros e utilitários, para atender as necessidades da 

população, assim como veículos de transporte coletivo, que são 1.204. Eles dividem 

o trânsito com 33.521 motos e 13.480 caminhonetes. Quanto à demanda de 

produtos e serviços existem 4.639 caminhões e tratores.  

A cidade que avançou rápido e se tornou conhecida como a capital do 

Oeste Paulista, tem seu nome oriundo de uma etimologia, que faz referência ao ex-

presidente brasileiro Prudente de Morais2. Como consta no site da Prefeitura, 

Prudente foi emancipada de Conceição de Monte Alegre (hoje Paraguaçu Paulista) 

na década de 1910 e somente em novembro de 1921 ela foi elevada à categoria de 

município, cujo primeiro prefeito foi Paulo de Mello Machado, que governou de 01 de 

agosto a 31 dezembro de 1923. (PRESIDENTE PRUDENTE, [s.d.]a) 

No começo do século XX, houve uma crise cafeeira no Brasil, 

interrompendo a marcha para Oeste. Foi somente em 1906, com uma nova fase de 

valorização do café, que a exploração territorial do Oeste Paulista foi retomada. 

(SILVA, 1994, p. 22) 

A origem da cidade está ligada à  venda de lotes rurais. Esse processo 

foi estimulado por dois núcleos fixados de cada lado da estrada Companhia de Ferro 

                                                 
2
 Segundo o Museu Histórico Pedagógico Prudente de Moraes, o ex-presidente da república, nasceu 

em 04 de outubro de 1841, na cidade de Itú. Prudente José de Moraes Barros, bacharel em Ciências 
Jurídicas pela Academia de Direito de São Paulo no Largo São Francisco foi primeiro Presidente Civil 
eleito pelo povo com mandato de 1894 a 1898.  
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Sorocabana: a Vila Goulart, o primeiro loteamento urbano, foi criada em 1917 pelo 

coronel Francisco de Paula Goulart. O outro, que também carregava parte do nome 

de seu fundador, o coronel José Soares Marcondes, recebeu o nome de Vila 

Marcondes em 1920. (SILVA, 1994)  

Imigrantes vieram de diversas regiões do país e do mundo, “[...] 

mineiros e nortistas, assim como imigrantes portugueses, espanhóis, italianos e 

principalmente japoneses [...]”. (IBGE, 2013). A cidade é conhecida atualmente 

como a “Capital do Oeste Paulista” por ser um dos principais polos industriais, 

culturais e de serviços.  

A economia prudentina, que até a década de 1920 se mantinha com a 

cultura do café, sofreu um abalo com a crise de 1929 e com as geadas que 

ocorreram na década de 1930. Assim, a cidade encontrou no cultivo do algodão uma 

chance de se recuperar, devido ao incentivo de importação de outros países que 

passaram a valorizar o produto brasileiro. (ALGODÃO..., 1980) 

Mesmo com o setor agrícola em evidência, outras atividades 

econômicas se expandiram. Houve um desenvolvimento da pecuária, venda de 

produtos e prestação de serviços, devido à posição de Presidente Prudente de eixo 

rodoviário entre a Alta Paulista, sul do Mato Grosso e norte do Paraná.   

Nas décadas de 1950 e 1960, a cidade já apresentava indícios de 

crescimento, mas ainda com um “jeito rural”. A água potável era coletada de minas e 

poços. Rios e córregos cortavam trechos da cidade, cujas águas ainda eram limpas 

e propícias à pesca. Somente na década de 1970 ocorreu um grande incentivo do 

governo federal para a urbanização das cidades. A população aumentou e a falta de 

saneamento básico passou a ser um problema. (SILVA, 1994) 

Segundo arquivo do Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antônio 

Sandoval Netto, o recenseamento realizado em 1920 contabilizou uma população de 

846 habitantes e 251 crianças em idade escolar em Presidente Prudente. Em 11 de 

abril de 1948, o jornal ‘O Imparcial’ noticiou que a mesma passou a ser de 21.153 

habitantes. (PRADO, 1948). O mesmo veículo publicou em novembro de 1980 que 

nos 20 anos anteriores houve um aumento de 93,91%, uma vez que no ano citado a 

cidade contava com 141.129 habitantes. (POPULAÇÃO..., 1980) 

Conforme informações descritas acima e dados obtidos no IBGE, o 

gráfico a seguir aponta o aumento populacional de Prudente a partir de 1920: 
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FIGURA 3 – Gráfico do crescimento populacional de Presidente Prudente 

 
  Fonte: Informações provenientes do Museu e Arquivo Histórico Prefeito Sandoval Netto e IBGE 
  Nota: Dados trabalhados pelos autores. 

 

O progresso de Presidente Prudente deve ser considerado no âmbito 

populacional e econômico. O avanço da área urbana é evidente ao comparar as 

duas vilas, Goulart e Marcondes com os “220 bairros e quatro distritos: Eneida, 

Montalvão, Ameliópolis e Floresta do Sul, pelo qual atualmente é composta”. 

(PRESIDENTE PRUDENTE, [s.d.]b) 

Em 90 anos de história política, Presidente Prudente foi governada por 

25 prefeitos, sendo que nove deles estiverem à frente da cidade por até quatro 

mandatos, como Coronel Francisco de Paula Goulart, que governou em duas 

gestões; Leonardo Domingos Cerávolo, durante quatro mandatos; e Agripino Lima 

que foi eleito três vezes. (MUSEU PREFEITO ANTÔNIO SANDOVAL NETTO, 2013)  

Em 1978, segundo o periódico ‘O Imparcial’ de 14 de setembro, a 

agropecuária era a base da economia, destacando a cidade internacionalmente 

quanto à produção de carne bovina e suína, com cinco frigoríficos de grande porte. 

(PRESIDENTE... 1978) 

Atualmente, o município sedia exposições e leilões de animais e ainda 

carrega a herança de ter sido a primeira cidade a importar a raça de cavalo Quarto 

de Milha no país. No entanto, dados do IBGE (2009) mostram que a agropecuária 

não é mais o principal setor, e que perdeu espaço para as indústrias e prestação de 

serviços (FIGURA 4).  
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FIGURA 4 – Economia em Presidente Prudente 

 
                 Fonte: IBGE, 2009 
 

 
Diante da geração de capital, o número de empresas cresceu, assim 

como a quantidade de colaboradores. Foi então necessário o desenvolvimento dos 

espaços públicos de Presidente Prudente. No entanto, esse processo teve algumas 

pausas, pois investimentos variaram de acordo com a gestão de cada prefeito. Para 

entender o avanço da urbanização da cidade, é preciso pensá-la composta de 

grandes chácaras que foram loteadas e divididas em quarteirões. Por consequência, 

ruas foram abertas para circulação dos moradores, o que requereu a pavimentação 

e implantação de itens como sarjetas, postes e bueiros. (PRESIDENTE PRUDENTE, 

[s.d.]c) 

Nos registros da prefeitura, os primeiros investimentos realizados 

datam do ano de 1926, quando foram construídas estradas passando por Presidente 

Bernardes, Regente Feijó, Álvares Machado e um ponto de acesso para Anhumas. 

Estas vias foram construídas, pois só havia estradas de ferros ou carroçáveis. 

(PRESIDENTE PRUDENTE, [s.d.]c) 

Já em 1935, aconteceu a inauguração da primeira Prefeitura Municipal, 

do primeiro Fórum, foram destinadas verbas para higiene pública, esgoto e 

educação. Ainda no mesmo ano, houve a implantação do primeiro cartório e da 

Caixa Econômica. O aeroporto e o primeiro pavilhão de cadeia pública foram 
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construídos entre os anos de 1936 e 1946. No ano seguinte foi criado o necrotério e 

estradas de automóvel para o Limoeiro. (PRESIDENTE PRUDENTE, [s.d.]c) 

Ainda segundo informações da prefeitura, o telefone na cidade e nos 

distritos foi instalado a partir de 1948, quando surgiu também a Biblioteca Municipal, 

o emplacamento de ruas, a construção de 53 pontes e implantação de escolas. 

Outras instituições de ensino surgiram na década de 1960, juntamente com a 

eletrificação urbana e rural. Também foram fundados a Rodoviária Municipal e o 

prédio do Tiro de Guerra. (PRESIDENTE PRUDENTE, [s.d.]c) 

 Entre 1965 e 1968 houve a construção do Paço Municipal, Ginásio 

Municipal de Esportes e implantação das primeiras praças. A partir de 1969 

ocorreram investimentos em galerias pluviais, saneamento básico e eliminação de 

fundos de vale, que eram considerados um entrave à urbanização. Neste último 

caso, uma das soluções foi a canalização de córregos que cortavam a cidade, entre 

eles o córrego do Bacarin, que fica na zona oeste da cidade, e o do Veado, que por 

sua vez deu origem ao Parque do Povo. (PRESIDENTE PRUDENTE, [s.d.]c) 

 

5.1 A Ideia e a Construção do Parque 

 

Como visto, o projeto do Parque do Povo surgiu da necessidade da 

urbanização e canalização do Córrego do Veado, em especial no trecho deste curso 

d’água localizado entre as avenidas Brasil e Manoel Goulart.  

Relatos das pessoas que conheceram o parque constroem o cenário 

encontrado antes do início das obras: “Era um buraco enorme”, “Tinha um esgoto aí 

na frente” e “Era muito feio e fedorento”. Essas foram as expressões mais anotadas 

e gravadas durante a pesquisa com moradores que viveram a época em que a maior 

área verde da cidade era apenas um fundo de vale. 

Conforme publicado no jornal ‘O Imparcial’ de 31 de outubro de 1976, o 

marco inicial das obras aconteceu na gestão de Walter Lemes Soares, que foi 

responsável por todo o planejamento, mapeamento e levantamento da verba 

necessária para a construção do local. (HOJE...,1976) 

 

O plano diretor de Presidente Prudente previa fazer ruas de movimentação 
e de penetração, aproveitando os fundos de vale. [...] Começamos o Parque 
do Povo e a primeira parte fechada, que é daqui da avenida Brasil, de onde 
começa o Parque do Povo, até a Soares Marcondes, eu deixei pronta. E a 
avenida norte eu também deixei pronta. Isso foi feito com o financiamento 
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que eu consegui junto com o Banco do Brasil. [...] É esse o objetivo de ter 
sido construído o Parque do Povo, não só de fazer uma via de tráfego como 
de urbanizar o fundo de vale. (SOARES, 2013) 

 

A partir de um documento dos prefeitos que governaram a cidade, 

cedido pela prefeitura referente à Lei N°1.746, é possível verificar que o valor 

adquirido para a implantação do projeto foi de Cr$ 33.200.000,000 (Trinta e Três 

milhões e Duzentos mil cruzeiros), obtido no Banco do Brasil. Silva (1994) afirma 

que os recursos foram obtidos pelo FDU3 (Fundo de Desenvolvimento Urbano) e 

DNOS4 (Departamento Nacional de Obras e Saneamento). No entanto, em 1977, o 

programa CURA5 (Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada) passou a 

financiar o projeto.  

No dia 05 de novembro de 1976, o jornal ‘O Imparcial’ divulgou o 

projeto inicial com os equipamentos e infraestrutura do parque: cinco conjuntos de 

lanchonetes com sanitários públicos e seis conjuntos de parque infantis 

(playground). Para os adeptos do esporte, nove quadras de bola ao cesto, quatro 

quadras de voleibol, 13 quadras de futebol de salão, quatro quadras de tênis, três 

campos de futebol, além de um conjunto de piscinas (Olímpica, Recreativas, Saltos 

Ornamentais e Infantis), quatro canchas de bochas e malha e uma pista de 

atletismo. Por fim, um Centro Social Esportivo com vestiários, restaurantes e 

administração, kartódromo, bosque, jardins e estacionamentos. (CONCLUÍDO..., 

1976) 

No trabalho em que estudou a lógica da intervenção do poder público 

local no processo de reestruturação do espaço urbano, Silva (1994, p. 35) ressaltou 

a razão de construir a área pública de lazer: 

  

O projeto Parque do Povo colocava-se como uma ‘exigência do progresso’, 
sendo este o principal discurso que deu sustentação/respaldo à sua 
implantação. [...] o parque surgiu em meio a um emaranhado de 
interesses/necessidades, o que se confirma até pelo fato de ter sido lançado 
em um contexto de eleições municipais. 

                                                 
3
 Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, o FDU é responsável 

por financiar planos, programas, projetos e atividades voltadas ao Desenvolvimento Urbano. Em 
1976, quando a verba foi liberada, a administração financeira ainda estava sob o controle do governo 
federal, responsabilidade hoje de cada estado.  
4
 De acordo o Senado Federal, no Decreto Nº 20.488, de 24 de janeiro de 1946, o DNOS tem por 

finalidade promover, orientar, superintender, estudar, projetar, executar, contratar, fiscalizar e instruir 
todos os empreendimentos ou assuntos relativos à construção, melhoramento, conservação, 
modificação e exploração de obras de saneamento e defesa contra inundações. 
5
 Segundo o jornal ‘O Imparcial’, se trata de um projeto financiado pelo Banco Nacional de Habitação, 

que promove a urbanização da cidade.  
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Em outubro de 1976, faltando 42 dias para as eleições municipais, o 

partido Arena (Aliança Renovadora Nacional) lançou Paulo Constantino (FIGURA 5) 

como candidato, com o discurso de que sucederia a gestão de Walter Lemes e daria 

continuidade ao progresso da cidade. O Parque do Povo permitiu que se reforçasse 

a imagem de Constantino como grande empreendedor. (SILVA, 1994, p. 49) 

 
 
FIGURA 5 - Campanha eleitoral de Paulo Constantino à prefeitura de Presidente 
Prudente em 1976 

 
                 Fonte: Silva (1994, p. 156) 

 

Em 1977, assumindo o cargo de prefeito da cidade, Paulo Constantino 

prosseguiu com o trabalho iniciado por Lemes, que era de construir uma das 

maiores áreas de lazer em Presidente Prudente: 

 

Na administração pública o grande defeito é quando o outro prefeito não 
gosta do que saiu. No caso, eu e o Walter estávamos bem, dei seguimento 
em todos os pensamentos, as obras dele e nós fizemos o que foi possível 
fazer, nós criamos o lema de 40 em 4. O que significava isso? Que nós 
manteríamos o povo informado sobre o parque. Porque nós íamos procurar 
alargar os horizontes, abrir duas avenidas. Fizemos essa pista sul que hoje 
é a 11 de maio e fizemos a pista norte que é a 14 de setembro. 
(CONSTANTINO, 2013) 

 

Muitas pessoas na época resistiram à realização do projeto, tanto 

moradores, quanto vereadores da Câmara Municipal, principalmente a bancada do 
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então Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e um grupo da ARENA, que não 

concordava com os empréstimos que seriam feitos. (SILVA, 1994, p. 39). O ex-

prefeito Constantino confirma esta posição das autoridades na época: 

 

O Parque do Povo foi uma obra cara. Os adversários apelidaram na época 
de obra Faraônica. Não era obra para ser feita, pois ela tem hoje 
aproximadamente, uma extensão de três mil metros. É esse símbolo que 
vocês veem. Onde hoje é o terreno mais valorizado da região de Presidente 
Prudente, são os terrenos localizados na região do Parque do Povo. [...] 
acho que nós temos que ter essas informações porque Prudente passou de 
70 mil habitantes para 218 mil habitantes. O Brasil cresceu, o mundo 
mudou. Prudente mudou, cresceu, mas nossa preocupação é dar o suporte 
ao futuro de Presidente Prudente. Era ter ruas, avenidas, áreas de lazer. 
Nós temos o Centro Olímpico, na época foi a primeira piscina olímpica do 
interior de São Paulo e a segunda piscina olímpica do Estado de São Paulo. 
(CONSTANTINO, 2013) 

 

Porém, para realizar uma obra de tal proporção, muitos assuntos 

deveriam ser resolvidos. As desapropriações estiveram entre as principais medidas, 

pois conforme relato de pessoas (principalmente moradores do entorno) que 

acompanharam este processo de construção, tratava-se de uma área ocupada por 

famílias de baixa renda. Isto tornou o processo de desligamento das famílias ainda 

mais meticuloso, já que algumas propriedades eram o único bem familiar. 

(CONSTANTINO, 2013) 

Para resolver tal impasse, foi necessário criar a função do 

“mediador/negociador”. Wilson José conta que já teve outros contatos profissionais 

com o então prefeito, e que foi o responsável por intermediar os acordos entre a 

prefeitura e os moradores, que teriam de ceder suas propriedades ou parte delas 

para que o projeto se realizasse. (SILVA, W., 2013) 

As desapropriações foram o principal obstáculo da Prefeitura ao 

realizar as obras. Segundo Silva (1994), muitos moradores ficaram receosos com a 

construção, por falta de conhecimento sobre o assunto ou por não aceitarem o valor 

pago. Mas a autora também expõe em sua obra que existia uma diferenciação na 

avaliação das propriedades devido à classe social ou relação com os políticos.  

Quem reafirma tal comportamento no processo de desapropriação é 

Furlanetto (antigo empresário do ramo de calçados), que tinha sua propriedade 

localizada onde hoje é o atual colégio Poliedro. Na obra de Silva, o empresário 

relembra como foi a negociação de suas terras: 
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Nós sempre tivemos boas relações com os políticos, por isso, na época não 
tivemos nenhum problema com relação à desapropriação. O acordo foi 
amigável e o valor pago pelo meu imóvel foi justo. Não poderíamos obstar 
de um projeto de tal natureza. Desapropriaram mais de 50% da minha 
propriedade, que era de mais ou menos quatro mil metros quadrados. 
Porém o que restou ficou muito mais valorizado. (FURLANETTO apud 
SILVA, 1994, p. 43) 

 

Em trecho retirado da obra de Sobarzo, fica explícita a diferença no 

tratamento das desapropriações:  

 

[...] os pequenos proprietários foram afetados negativamente, porque o 
preço pago no processo de desapropriação não lhes permitiu se manter na 
mesma área ou porque a valorização, refletida no aumento dos impostos 
territoriais, significou-lhes custos que não podiam enfrentar, gerando, em 
ambos os casos, o deslocamento deles, fundamentalmente, para áreas 
periféricas carentes de infraestrutura e serviços. (SOBARZO, 2004, p. 134)  

 

No entanto, segundo Maria do Carmo Silva (2013), ex-diretora da 

Divisão de Patrimônio da prefeitura na época das desapropriações, era comum 

haver diferença de valores em terrenos vizinhos, devido à construção, ao relevo, à 

metragem e à posição. E que não houve as influências políticas, acima 

questionadas, pois os laudos não possibilitaram qualquer tipo de irregularidade. 

Ainda segundo a ex-funcionária pública, os processos de cada terreno, arquivados 

pela prefeitura, comprovam o motivo de cada avaliação. A comissão que 

determinava o valor dos terrenos era composta por três funcionários do setor 

administrativo, em caso de dúvidas eram consultados três imobiliárias para confirmar 

a avaliação. “Esses laudos eram únicos, na época que eu trabalhei no patrimônio só 

foram alterados laudos a maior, devido a uma anotação errada da metragem.” 

(SILVA, M., 2013)  

A ex-funcionária pública não só afirma a regularidade nos processos da 

prefeitura como também a preocupação em orientar para que as pessoas não 

ficassem mal, afinal estavam tirando a única coisa que tinham. Ela conta “que tudo 

foi feito com muita lisura” e que Wilson José foi um ótimo negociador. (SILVA, M., 

2013) 

Segundo um documento cedido pela Prefeitura à Silva (1994), no total 

estavam previstas 330 desapropriações em todo o fundo de vale. Em entrevista, o 

negociador das desapropriações, Wilson José (2013) informa que foram feitas em 

média 68 desapropriações na Avenida 11 de Maio, sendo que destas, 62 foram 



67 
 

amigáveis e que seis foram enviadas ao Departamento Jurídico da prefeitura. Já na 

avenida 14 de Setembro o mesmo entrevistado afirma que houve 112 

desapropriações, das quais aproximadamente 20 se negaram a fazer o acordo 

inicial. 

O jornal ‘O Imparcial’ afirma que “o Parque do Povo era uma obra 

irreversível”, por isso os serviços no local foram iniciados antes mesmo desse 

impasse se resolver. (PARQUE..., 1977). Tanto que outra publicação impressa do 

mesmo periódico, no dia 25 de fevereiro noticiou que um quarteirão do parque já 

estava pavimentado. (QUARTEIRÃO..., 1977) 

No início de 1978, segundo o jornal ‘O Imparcial’, o prefeito inaugurou 

um conjunto de quadras polivalentes e de futebol dando início a implantação de 

equipamentos de lazer e esportes no Parque do Povo. Além disso, o mesmo jornal 

diz que o prefeito também prometeu a construção de uma pista de skate. 

(QUADRA..., 1978) 

Além do Cura I, recursos para novos investimentos no parque foram 

adquiridos também do Cura II. Foram disponibilizados Cr$ 200 milhões para obras 

em Presidente Prudente. Entre elas, está a canalização do Córrego do Veado e a 

construção de galerias, também a iluminação do parque, já que com o sistema viário 

seria possível o prefeito pavimentar a pista norte do Parque do Povo. (24 MESES..., 

1978) 

O projeto, de natureza complexa, demandou tempo. No entanto, as 

obras continuavam a todo vapor, tanto que em 1979 a pista sul, atual 11 de Maio, já 

estava inteiramente concluída. E em poucos meses haveria a implantação da pista 

norte e a recuperação completa do Córrego do Veado. (VIA EXPRESSA..., 1979). O 

jornal ainda retrata que, no mesmo ano, uma das principais vias de acesso que corta 

o Parque do Povo, a Celestino Figueiredo, passou por uma execução de 100 metros 

de asfalto e ficou ligada à pista sul do Parque do Povo. (AVENIDA..., 1979) 

A inauguração do Conjunto Esportivo Walter Lemes Soares, em 

homenagem ao ex-prefeito, e a iluminação da pista sul, marcaram a comemoração 

do aniversário de 63 anos da cidade. O conjunto esportivo era composto por um 

campo de futebol com arquibancada e alambrado, área de lazer com duas quadras, 

lanchonete e playground. (PARQUE..., 1980) 

Em 19 de setembro de 1980 foi concluída a canalização do primeiro 

trecho do Córrego do Veado entre as avenidas Brasil e Coronel Marcondes, o que 
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permitiu o aterro de uma antiga erosão utilizada como depósito de lixo e águas 

poluídas. (CANALIZAÇÃO..., 1980) 

O ano de 1981 foi marcado por grandes concretizações da obra do 

Parque do Povo. A quadra entre a rua Álvares Machado e a Avenida da Saudade foi 

entregue ao uso público. Neste trecho, o Córrego do Veado estava canalizado, mas 

ainda a céu aberto, e havia mais de três mil metros de área gramada, pistas para o 

pedestrianismo e ciclismo, além de um playground. (CONCLUSÃO..., 1981)  

O vice-prefeito de Paulo Constantino, o professor Benedito Aparecido 

Pereira do Lago (Ditão), assumiu a prefeitura em 1981 devido ao afastamento do 

então prefeito. Segundo publicado no jornal ‘O Imparcial’, no final do ano de 1982, 

Ditão teve a incumbência de concluir a canalização do Córrego do Veado no trecho 

compreendido entre a avenida Coronel Marcondes e a rua Donato Armelin, que 

deveria posteriormente receber a implantação de gramados, arborização, passeios, 

área de lazer e jardinagem, a partir de recursos já aprovados no projeto Cura II. 

(CANALIZAÇÃO..., 1982) 

O Parque do Povo deixou de receber investimentos em alguns anos da 

década de 1980, segundo Vaz (1999, p. 18-19). “[...] o Parque do Povo foi 

abandonado em 1983 pela administração municipal em virtude de constituir-se em 

uma obra onerosa para a municipalidade [...]”. Quem também afirma o abandono do 

Parque do Povo após seu mandato, é Paulo Constantino (2013). “[...] Não foi 

colocado um tijolo durante os seis anos (1983-1988) no Parque do Povo e a cidade 

ficou deixada.” 

Sucedendo Constantino no comando da prefeitura estava Virgílio Tiezzi 

Junior, que administrou a cidade entre 1983 e 1988. Segundo Tiezzi, outros setores 

necessitavam de cuidados, o que levou a falta de investimentos dos recursos 

municipais a tal área de lazer.  

 

[...] o Constantino não terminou a obra, deixou na metade do caminho. E eu 
tive que fazer metade da obra. A outra metade estava caindo, isso é real. É 
fato, os próprios jornais relatam, [...] eu tinha que gastar muito dinheiro e 
paralisar outras obras, mas optei em fazer 17 creches na cidade, 12 pontos 
e centros de saúde, criar escola pública, fazer praça, água, luz, esgoto e 
iluminação pública, do que fazer uma obra que não tinha solução. Investir 
seis anos de mandato em uma obra, eu não ia fazer isso. Eu tinha 
responsabilidade em não fazer isso.  (TIEZZI, 2013) 
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Segundo a coluna editorial do jornal ‘O Imparcial’, na edição de 11 de 

maio de 1983, o problema não era só a falta de investimentos no local, mas também 

a manutenção que não era dada ao parque. O veículo ainda supõe que a Prefeitura 

teria desamparado a população com investimentos na área de lazer pública, o que é 

possível ver na Figura 6. “Em vários trechos, começaram a surgir erosões nas 

encostas que não são devidamente gramadas para resistir aos efeitos das 

enxurradas. Se esse estado de abandono perdurar, as galerias correm o risco de 

serem também destruídas.” (PARQUE..., 1983a) 

A previsão do ‘O Imparcial’, de que a pouca manutenção dada ao 

parque poderia deteriorar ainda mais o local, se realizou. Em julho de 1983, o 

periódico mostrou a situação de risco que corriam os atletas do ciclismo da cidade, 

que utilizavam o local para a prática esportiva.  

 

Equipe de ciclismo é obrigada a se dividir em duas turmas, quando dos 
seus treinamentos diários, por volta das 17h30. Construída há dois anos, 
especialmente para a equipe da Autarquia Municipal de Esportes, a pista de 
ciclismo encontra-se em estado precário. Num determinado local, 
aproximadamente 50 centímetros cederam a erosão e, por este motivo, não 
é possível todos ciclistas treinarem ao mesmo tempo. E se por infelicidade 
alguém derrapar, no ponto acidentado, irá parar no fundo da vala. 
(PARQUE DO POVO..., 1983b) 

 

O diário ainda se manifestou no sentido de reclamar a falta de cuidados 

com o mato do Centro Olímpico, que tinha aspecto de terreno baldio, o que 

caracterizava ainda mais a aparência de abandono, e a canalização a céu aberto 

(FIGURA 6), que quando empoçava água deixava mau cheiro no local. (PARQUE..., 

1983b) 

 



70 
 

FIGURA 6 -  Fotografia publicada no jornal ‘O Imparcial’ mostra situação do parque 
em 1983 no governo de Virgílio Tiezzi 

 
                      Fonte: O Imparcial (27 de julho de 1983) 

 

Após as constantes reclamações da imprensa prudentina, em 18 de 

outubro de 1983, o prefeito Tiezzi realizou vistoria no local. A visita foi publicada pelo 

‘O Imparcial’, que destacou a fala do prefeito sobre a situação encontrada: 

 

‘Um dos problemas crônicos da cidade é o Parque do Povo’, ‘a obra foi 
executada sem a necessária observação de normas técnicas’, ‘a erosão do 
local é um mal insanável e nos obriga a refazer tudo, se quisermos livrar a 
população do problema’, ‘não estamos tentando consertar aquilo que é 
impossível de consertar’, ‘a Prefeitura refará, aos poucos, toda a obra’, ‘o 
Parque do Povo uma obra não prioritária e mal feita’. (TIEZZI apud 
IMPARCIAL, 1983) 

 

O ex-prefeito afirmou que as notícias veiculadas pela imprensa eram 

de cunho político, a fim de difamar o seu mandato. Sobre a maneira que foram 

abordadas as reportagens, ele se defende: 

 

Aí vem a história que conta o jornal, [...] houve contra a gente uma 
campanha difamatória durante os seis anos. Você lê o jornal e sai sangue. 
Eles eram adversários terríveis. Eu tinha uma prática de não dar dinheiro 
para a imprensa. Não dar dinheiro para repórter que vem cobrar dinheirinho, 
gasolina. Eu tinha uma postura minha de mudar a cidade. Eu sofri durante 
muitos anos essa pressão. [...] o grande problema que tem, que eles falam 
tanto, não é o Parque do Povo. O parque está lá, e eu deixei bem mais 
bonito do que estava. [...] Era o canal que tinha problema estrutural. O 
Parque do Povo não é o canal. O canal é um elemento. O Parque do Povo é 
a área inteira, o entorno dele, o sistema de iluminação pública, são as vias 
públicas, são os passeios, são as árvores, são os bancos. (TIEZZI, 2013) 
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A indignação perante o “aparente estado em que se encontra o parque” 

motivou o vereador Wilson Portella Rodrigues a formar uma comissão de inquérito 

para apurar de forma definitiva o responsável pela situação em que se encontrava o 

local, e buscar sugestões para solucionar os problemas existentes. (COMISSÃO..., 

1985) 

Em 15 de maio 1988, o veículo publicou que, com o apoio do DAEE 

(Departamento de Águas e Energia do Estado), a prefeitura realizou obras de 

recuperação do canal do Parque do Povo e que ao invés de recuperar as placas que 

foram destruídas pela erosão das chuvas, decidiu implantar outro projeto que 

prometia resistir aos efeitos da chuva. (CANAL..., 1988). Além desse serviço, houve 

o recapeamento com lama asfáltica da Avenida 14 de setembro. (PISTA..., 1988) 

No entanto as obras de desenvolvimento voltaram com força ao parque 

após o retorno de Paulo Constantino, em seu segundo mandato (1989 a 1992), com 

recursos do BNH (Banco Nacional da Habitação) e com a ajuda dos governos.  

Conforme analisado nos periódicos, o ano de 1989 foi marcado por 

eventos culturais no local, o que evidencia a tentativa de remanejar a população 

para o parque. O projeto “Povo no parque” aconteceu muitas vezes no decorrer do 

ano, estimulando as pessoas com a prática de ginásticas, teatro e feira de 

artesanato. (LAZER..., 1989) 

O jornal ‘O Imparcial’ do dia 02 de agosto do mesmo ano, comenta 

sobre uma mesa redonda realizada pela Rádio Presidente Prudente na época, em 

que o prefeito evidenciou sua vontade em fazer a total recuperação do local, que 

apresentava problemas de erosão desde a Rua Donato Armelin até a avenida 

Manoel Goulart e também acrescentou que só não realizava tais reparos 

imediatamente por falta de recursos e porque o momento era de atenção às 

prioridades. Ainda segundo o mesmo exemplar, a prefeitura fez a recuperação de 

alguns setores e esperava ter recursos para promover a completa reformulação do 

parque no ano seguinte. Constantino lamentou a situação de abandono da enorme 

área de lazer e recreação ocorrida durante os seis anos da administração que o 

antecedeu. (DESMORONAMENTOS..., 1989) 

Na década de 1990, o local passou por alguns serviços de 

manutenção, como a recuperação do canal no primeiro trecho do Parque do Povo 

(AGRIPINO..., 1993) realizado por Agripino Lima. Apesar de tais serviços, em 27 de 

julho o ‘Oeste Notícias’ veiculou que os usuários do parque reclamaram da demora 
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da prefeitura em recuperar o local. Descreveram brinquedos que estavam 

praticamente quebrados e o mau cheiro provocado pela poluição do local. 

(PRUDENTINO..., 1994) 

No dia 8 de dezembro de 1994, o presidente da Prudenco, Alfredo 

Penha, disse que a prefeitura estava sem recursos financeiros para realizar os 

trabalhos de recuperação do Parque do Povo e que por isso as obras deveriam ser 

iniciadas em fevereiro do próximo ano. (EROSÃO..., 1994)  

Segundo o periódico publicado no dia 16 de outubro, a área de lazer 

ganharia infraestrutura moderna, com a utilização de tecnologia avançada, aplicada 

no sistema de canalização do córrego.  

 

Logo após a conclusão e aterramento da gigantesca galeria, seria iniciado 
um sofisticado projeto de reurbanização do Parque do Povo [...]. Parques 
infantis, com equipamentos de primeira geração, quadras de esportes, pista 
de cooper, novos campos de futebol e praças de alimentação seriam 
construídos. (PROJETO..., 1995) 

 

A canalização do Córrego do Veado, depois de concluída, permaneceu 

aproximadamente 13 anos a céu aberto (FIGURA 7) passando depois por uma 

substituição, que a tornou fechada (FIGURA 8): 

 

Em 1995 a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente por intermédio da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Companhia 
Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) iniciou as obras referentes à 
substituição da canalização do tipo trapezoidal do Córrego do Veado no 
Parque do Povo pela canalização fechada constituídas por tubos arcos 
corrugados em uma extensão de cerca de 1.870 metros e um custo 
estimado em R$ 5 milhões de reais (US$ 5,5 milhões). (VAZ, 1999, p. 23) 
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FIGURA 7 – Canalização aberta do córrego do Veado 

 
                       Autor: Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorin. Fonte: (AMORIN, 1993, p.87)  

 

FIGURA 8 – Canalização fechada e encoberta 

 
                    Autor: Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorin. Fonte: (AMORIN, 1993, p.78)  

 

 

Com base em pesquisas, percebe-se que não houve mais nenhum tipo 

de realização com grandes investimentos no local no final da década de 90. Nenhum 

tipo de construção nova foi registrada, além, é claro, de manutenção necessária. 
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5.2 Uma Revitalização Necessária 

 

O Parque do Povo foi construído em etapas, até mesmo por se tratar 

de uma obra onerosa e de grande impacto social. É o que se nota ao analisar todo o 

processo de construção e desenvolvimento do local. No entanto, no início do século 

XXI, após completar 25 anos, ao analisar os jornais é possível constatar que a área 

de lazer já necessitava de novos cuidados, ou seja, efetuar a manutenção correta e 

instalar novos equipamentos degradados pelo tempo.  

Apesar de ter realizado algumas obras em seu primeiro mandato, foi 

em sua segunda gestão (2001 a 2004) que o prefeito Agripino Lima realizou serviços 

de revitalização no Parque do Povo. O anúncio de que a área seria revitalizada foi 

manchete dos principais veículos de comunicação da cidade.  

Em outubro de 2001, a administração municipal da época lançou a 

‘Campanha de Revitalização’, pedindo a população sugestões num encarte 

distribuído pelo diário ‘Oeste Notícias’. No panfleto dizia: “Esta campanha visa tornar 

mais bela a maior área urbana e de lazer do município. Vamos transformá-la num 

cartão postal. Participe!” (SOBARZO, 2004, p. 79-80). O jornal ‘Oeste Notícias’, de 

abril de 2002, publicou que, além de melhorias, eram criados novos espaços e 

atrações para os moradores. 

 

Para cuidar da elaboração e execução do trabalho de revitalização do 
Parque do Povo, o prefeito Agripino Lima nomeou uma comissão formada 
pelos chefes das pastas de Obras, Esportes, Desenvolvimento Econômico, 
Meio Ambiente e Prudenco. O novo projeto deve contar com quiosques 
padronizados, pista de pedestrianismo (em todo o Parque), nova pista de 
ciclismo, reforma da pista de skate, parques infantis, campos de areia, duas 
quadras de tênis públicas e bolsões de estacionamento. (PARQUE..., 2002) 

 

Em outubro de 2002, foi apresentado o projeto de revitalização 

(FIGURA 9) junto aos pedidos dos moradores, na gestão de Lima. De acordo com o 

‘Oeste Notícias’ o arquiteto responsável foi Jorge Alberto Guazzi. (ESTÁ PRONTO..., 

2002) 

 
 
 
 
 
 
 



75 
 

FIGURA 9 – Campanha de Revitalização do parque desenvolvida no governo de 
Agripino Lima 

 
                          Autor: Oscar Alfredo Sobarzo Miño. Fonte: (SOBARZO, 2004, p.81) 

 

As obras de tal campanha tiveram início em 2002 e foram assumidas 

pela Prefeitura como uma de suas principais realizações. Elas contribuíram para 

criar um novo ideário na população sobre o parque como o cartão postal da cidade. 

(SOBARZO, 2004, p. 79-80). O projeto prosseguiu com outras alterações na área 

que vai do prolongamento da rua Padre João Goetz até a rotatória da 14 de 

Setembro com a Manoel Goulart, conforme publicou o jornal ‘Oeste Notícias’. 

 

Ali, está sendo construído um bolsão para os usuários do parque deixarem 
seus carros e uma praça com quiosques e área de lazer, além da 
revitalização do paisagismo local, com plantação de árvores, reforma do 
gramado e colocação de postes de iluminação, pois a área não é iluminada. 
[...] A construção de um posto da polícia também está prevista, a fim de 
fornecer mais segurança a quem frequenta o parque. Milton Carlos de 
Mello, o Tupã, secretário de Obras do município, afirma que as obras não 
atingirão apenas a parte “de baixo” do parque. “O parque todo será 
revitalizado e os quiosques serão padronizados”, ressalta. (POPULAÇÃO..., 
2003) 
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Uma das grandes novidades da reforma seria a ponte suspensa 

(FIGURA 10) que ligaria as pistas leste e oeste do Parque do Povo, respectivamente 

margeando as avenidas 11 de Maio e 14 de Setembro. A passarela ficaria onde 

atualmente é a rotatória do Guaíba. O impresso ainda detalhou outras ideias do 

arquiteto: 

 

Conforme Guazzi, a ponte estará suspensa por grandes correntes. “Ela 
permitirá a travessia de pessoas sem incômodo para o trânsito e dará um 
aspecto de modernidade a Presidente Prudente”, diz o arquiteto. O projeto 
ainda contempla o Parque com praças esportivas cobertas, teatros de 
arena, praças de alimentação, ciclovia interna, vestiários e sanitários. 
(ESTÁ PRONTO..., 2002) 
 

 
FIGURA 10 – Capa do jornal Oeste Notícias mostrava projeto de ponte na rotatória 

do Guaíba 

 
        Fonte: Oeste Notícias (2002) 

 

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, atualmente dirigida 

pelo secretário de Comunicação, Marcos Tadeu Cavalcante Pereira, e que no ano 

de 2002 também era o responsável por tal setor, o projeto inicial, que incluía a 

ponte, não foi executado por falta de verba. (PEREIRA, 2013) 

Ainda na gestão de Agripino, as obras prosseguiram de acordo com o 

orçamento existente. Sobarzo (2004, p. 80) ressalta as mudanças seguintes: 
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Em 2003 e no primeiro semestre de 2004, foram realizadas a segunda e 
terceira etapas da intervenção nos trechos mais extremos do parque, que 
consiste na reforma das calçadas e do mobiliário urbano, a criação de uma 
pista interna para caminhadas, melhoria na iluminação, quiosques e 
banheiros públicos. (SOBARZO, 2004, p. 80) 

 

Sobarzo (2004, p. 80) cita ainda que as obras criariam a praça de 

alimentação, ampliação de calçadas e do parque infantil, eliminação de 

estacionamentos e a transferência dos campos de areia, pistas para bicicletas e 

circuito de exercícios. Em julho de 2004, ainda foram realizadas alterações que 

constituíram a última etapa da revitalização (FIGURA 11) e parte principal do 

processo, pois interferiu na área central do parque, localizada entre a avenida da 

Saudade e rua Padre João Goetz. 

 

FIGURA 11 – Obras na área central durante governo de Agripino Lima 

 
         Autor: Oscar Alfredo Sobarzo Miño. Fonte: (SOBARZO, 2004, p.81) 

 

Para Sobarzo, a data definida como término das obras (em 2004) teve 

grande significado, já que em outubro ocorreriam as eleições municipais: 

 

Em primeiro lugar, porque reforça o ideário de uma administração dinâmica 
realizadora de obras que são apresentadas como exemplos de 
desenvolvimento, progresso e avanço para a cidade, reforçando a imagem 
do prefeito como “tocador de obras”; e, em segundo termo, porque as obras 
inconclusas serão a motivação para chamar os eleitores a continuar com o 
prefeito que iniciou a revitalização do parque, assim como aconteceu no 
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final da década de 1970 quando o parque foi iniciado. (SOBARZO, 2004, p. 
83) 

 

É fato que houve a transformação de um fundo de vale, considerado 

área marginal da cidade, em um ambiente de uso múltiplo, que hoje é visto pela 

população como um ponto de referência de Presidente Prudente. Portanto, como 

afirma Silva (1994), este espaço está em constante processo de reprodução ou 

rearranjo, em suas múltiplas formas de utilização, fazendo com que as terras 

passem por constante e contínuo processo de valorização de uso e 

consequentemente no seu valor de troca. A autora acrescenta:  

 
Ao investir nessa área, o poder público remanejou usos e padrões 
ocupacionais, renovou-os, intensificando a ocupação do solo urbano por 
segmentos sociais de maior poder aquisitivo, através dos recursos do 
programa CURA. Tais iniciativas instigaram novas oportunidades de 
investimentos, visando benefícios aos proprietários e agentes imobiliários. 
(SILVA, 1994, p. 125) 

 

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.  

Informação que também é relatada na obra de Sobarzo (2004, p. 134): 

“Depois da implementação do parque, verificaram-se processos de substituição 

populacional ou de consolidação da ocupação por grupos de alto poder aquisitivo na 

maioria dos bairros existentes antes da urbanização do fundo de vale e da criação 

da área de lazer.”  

Após visitas frequentes na área de lazer, no segundo semestre de 

2013, foram contabilizados 71 empreendimentos comerciais na Avenida 11 de Maio, 

dentre eles academias, restaurantes, equipamentos automotivos, lojas de malhas e 

muitos outros. Além disso, há 15 casas, 11 prédios e cinco terrenos e construções 

neste contorno. Já a Avenida 14 de Setembro, está ladeada por nove casas e sete 

terrenos e construções, além de dois prédios e um total de 101 comércios. 

 O Parque do Povo é considerado um dos principais pontos turísticos e 

de lazer da cidade de Presidente Prudente. E ainda é tratado como o cartão postal 

da cidade. Sobarzo (2004 p. 77-78) afirma:  
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O Parque do Povo constitui, atualmente, a principal área pública de lazer da 
cidade. O seu processo de produção mostra a relação entre o poder 
municipal e o espaço público, trazendo ao debate elementos relativos ao 
discurso da modernidade, a aspectos político-eleitorais, a impactos 
diferenciados na vida da população e à criação de um novo ideário sobre o 
significado da área para a cidade.  

 

Depois de 37 anos de investimentos, projetos e repaginações a área de 

lazer constitui sua forma com algumas diferenças do que foi planejado inicialmente. 

O parque oferece infraestrutura para o lazer, esporte, comodidade e alimentação 

dos prudentinos. Para o esporte estão disponíveis: uma quadra de basquete, duas 

quadras de futsal, dois campos de futebol com alambrado, arquibancada, grama 

sintética e vestiário, um campo de futebol na grama, um campo de vôlei, um campo 

de areia para vôlei e futebol.   

Os prudentinos ainda contam com cinco conjuntos de lanchonete num 

total de 17 quiosques, sendo que um desses é de cópias impressas, seis parques 

infantis, duas bancas de revistas, quatro bolsões de estacionamentos, diversos 

equipamentos de exercícios espalhados por toda a extensão do parque, um palco 

para eventos culturais e uma casa do Papai Noel. Além de dois orelhões e um posto 

da polícia militar. 

Ao pesquisar e analisar as obras realizadas nos últimos anos através 

do site da prefeitura e da imprensa local fica evidente que, apesar de não ter 

acontecido grandes investimentos comparado aos valores empregados no passado, 

a manutenção e reparos não deixaram de acontecer na área de lazer. A Academia 

da Terceira Idade, praça para exercícios (de madeira), a cobertura das quadras 

poliesportivas, a inauguração do gramado sintético, a implantação do espaço wi-fi e 

da ciclofaixa, são exemplos das últimas novidades do parque. 

Toda essa estrutura é utilizada para as atividades que costumam ser 

mais intensas aos finais de semana. Também como ponto de encontro de tribos com 

diversos estilos e local de lazer para os frequentadores. Vale lembrar que durante 

toda a semana os usuários utilizam o ambiente para a prática de exercícios, 

caminhadas, ciclismo, patinação, uso da pista de skate e alimentação. No período 

da manhã nota-se a presença de pessoas de mais idade e no final da tarde este 

público se torna misto. 
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E é importante ressaltar que em conversas com frequentadores do 

parque, percebe-se que uma grande parcela não mora em suas imediações. Muitos 

vêm de carro, moto ou até mesmo de bicicleta para realizar suas atividades.  

Palco para os principais eventos culturais, esportivos e sociais da 

cidade, o Parque do Povo é cada vez mais escolhido para ser sede de eventos em 

Presidente Prudente. Carnavais de rua, Virada Cultural, Festival de Inverno, e ações 

de conscientização social sempre acontecem no local.  

Finais de semana e feriados, dias em que a população dedica mais 

tempo a família e amigos, fica evidente a preferência de muitos prudentinos pela 

área de lazer. Principalmente entre os trechos das avenidas Saudade e Celestino 

Figueiredo, onde alguns comerciantes e vendedores ambulantes aproveitam para 

poder comercializar pipas, souvenir, pipoca e sorvete. 

Apesar de todos os benefícios oferecidos pela área de lazer, não se 

pode deixar de mencionar alguns aspectos negativos em relação ao parque. Por ser 

um espaço público, é impossível controlar ou impedir determinadas ações dos seus 

frequentadores. Um fator que evidencia a falha no sistema de segurança do parque 

é a precariedade no sistema de iluminação, pois ao analisar detalhadamente a área, 

pode se contar mais de 14 lâmpadas queimadas no local e próximo ao restaurante 

Guaíba são seis postes queimados, o que torna a situação mais preocupante já que 

o ambiente é tomado por um grande número de árvores. Até o mês de novembro 

deste ano o problema não foi solucionado. Outro problema que traz uma má imagem 

para o parque é a falta de segurança. Conforme notícias divulgadas frequentemente 

na imprensa local, furtos, sequestros, uso de drogas e agressões foram registrados 

na área durante os últimos anos.   

Além desses problemas, a região do parque também sofre com a 

questão das inundações. O atual secretário de obras da prefeitura, Alfredo Penha 

(2013), explica essa situação:  

 

Foi feito um estudo hidráulico com um tempo de recorrência de 100 anos 
que seria algo onde não haveria problemas de enchentes, mas a obra ficava 
inviável. [...] Reduziu-se o tempo de recorrência do estudo hidráulico [...] 
Fizemos a canalização fechada com esse dimensionamento, trabalhando 
com chuvas máximas num período de 50 anos. [...] na realidade quando a 
chuva é demasiada e supera aqueles dados estatísticos, temos problemas 
de enchentes. Então durante o ano nós temos aí de 4 a 5 vezes que o 
Parque do Povo acaba sofrendo esses problemas de enchente. [...] E claro, 
a cidade de 1996 para cá diminuiu a permeabilidade, porque antigamente 
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as casas tinham mais terrenos onde a água penetrava e não tinha 
problema, hoje não, tudo está praticamente pavimentado. (PENHA, 2013)  

 

Para solucionar tais problemas e melhorar a qualidade do parque, uma 

nova revitalização acontecerá no local. 

 

Com orçamento de R$ 3 milhões, um dos principais cartões-postais da 
cidade ganha reforço na iluminação e no paisagismo, novos dispositivos 
de acessibilidade, reforma nas áreas de lazer e nos espaços de 
caminhada, além de outras benfeitorias que ainda serão definidas pela 
Prefeitura. (GREGH, 2013).  

 

Outra mudança é a continuidade da reforma do Centro Olímpico. 

Segundo o chefe de Gabinete, Feiz Abbud (2013), “[...] houve um problema com a 

empresa que ganhou a licitação, ela não concluiu a obra, e, portanto o prefeito 

precisa abrir outra licitação”. Segundo o site da prefeitura, as melhorias irão ocorrer 

na entrada principal, a piscina será coberta, haverá implantação do novo piso na 

pista de atletismo, centro de fisioterapia entre outros. O valor previsto da obra é de 

R$ 7.000.000,00 (Sete Milhões de Reais). Segundo a prefeitura, a licitação já foi 

aberta, e as propostas serão analisadas no próximo dia 10 de dezembro e uma nova 

empreiteira será contratada. As obras devem ser iniciadas no inicio de 2014. 

(PEREIRA, 2013) 

Investimentos sempre serão necessários afim de manter a área de 

lazer adequada para o uso da população. O Parque do Povo foi construído em 

etapas e a medida que o público reivindica, são realizadas novas implementações 

para as atividades no Parque, além é claro, da manutenção da estrutura que já esta 

lá.. 

 
 

 



82 
 

6 PROJETO EDITORIAL REVISTA RETRATOS 

 

A peça prática faz parte de uma das exigências para a conclusão do 

curso. O produto confeccionado pelos acadêmicos é uma oportunidade de mostrar 

todo o aprendizado recebido durante os quatro anos da graduação. Para contar as 

história de vida influenciadas pelo Parque do Povo, o grupo optou em apresentá-las 

no formato revista. 

Este capítulo traz o projeto editorial da revista ‘Retratos: As vidas que 

dão vida ao Parque’, peça prática do presente TCC. Assim, torna-se público e 

concreto o planejamento utilizado pelos pesquisadores para produzir a obra 

jornalística. O intuito é de que a obra contribua ao desenvolvimento cultural 

prudentino e ainda ofereça aos leitores compreensão dos propósitos da publicação, 

bem como as premissas e políticas que a regem. 

Definir como será o projeto editorial é fundamental para nortear a 

elaboração do produto, já que o mesmo tem a função de instruir todos os 

procedimentos que devem ser realizados na execução da revista. Assim, os autores, 

antes de iniciar a confecção da peça, a planejaram e dividiram nos seguintes itens: 

introdução, objetivos, justificativa, linha editorial, planejamento gráfico, estrutura, 

recursos humanos e financeiros. 

 

6.1 Introdução 

 

Presidente Prudente é a maior cidade do Oeste de São Paulo e sede 

da 10ª Região Administrativa do Estado. Portanto, recebe frequentemente visitantes 

dos municípios vizinhos, o que garante a classificação de cidade brasileira com porte 

médio. Isto também implica em responsabilidades administrativas e estruturais que 

comportem uma densa estrutura urbana.  

Assim, no decorrer de sua história, que completou 96 anos em 2013, a 

lista de obras executadas para garantir espaços públicos e o progresso municipal é 

extensa. Uma delas é o objeto abordado nesta publicação: o Parque do Povo. 

Idealizado em 1976, está localizado entre as avenidas Brasil e Manoel Goulart e 

margeado pelas avenidas 11 de Maio e 14 de Setembro. 

A quarta edição da revista Retratos será produzida a partir do TCC 

“Jornalismo de Revista e as Histórias de Vida do Parque do Povo em Presidente 
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Prudente (SP)”. A publicação trará histórias de pessoas que tiveram suas vidas 

influenciadas pela existência do Parque do Povo. 

As mais de três décadas de existência da área verde são o pano de 

fundo para a reunião de fragmentos humanísticos.  Encontrar frequentadores ou 

pessoas que se relacionam com a área de lazer não é difícil.  Por isso, para a 

produção deste material foram realizadas pesquisas de campo, análises 

documentais (jornais e acervos privados) e coletados depoimentos de moradores. 

Durante todas as etapas de sua construção, principalmente após 2001, 

o interesse dos empresários em dar visibilidade e fácil acesso aos comércios só 

aumentou. Isso ocorreu devido à movimentação de pessoas e veículos nas vias 

marginais do parque, as avenidas 11 de Maio e 14 de Setembro. Além, é claro, do 

fluxo de usuários que ali permanecem para atividades físicas, encontros de amigos e 

famílias, negócios, eventos e ações sociais. 

A narrativa de um local, onde há constante interação, não se restringe 

apenas a uma recuperação histórica. Uma vez que a pesquisa reúne condições e 

trabalho jornalístico para resgatar aspectos humanísticos e compor o conteúdo com 

reportagens de experiências vividas por famílias ou pessoas no Parque do Povo. 

Afinal, o próprio nome já diz, ele é do povo, portanto cada um que por ali passa é 

importante para a tessitura de sua memória. 

Vale ressaltar que um dos objetivos desta pesquisa é ser fonte de 

enriquecimento cultural à população. Não só levá-la a entender o contexto histórico 

da cidade e do Parque do Povo, mas também estimular esses leitores a olhar de 

modo interpretativo, para que os mesmos identifiquem que o povo é o verdadeiro 

protagonista desse enredo. 

Os interessados na área cultural, acadêmica, política e social do 

município, poderão ter a revista como objeto de pesquisa, pois se constitui como 

fonte histórica para futuros estudos. Neste sentido, a veracidade dos dados é 

embasada na apuração jornalística e também nos conceitos éticos aprendidos pelos 

pesquisadores. 

Dentro da linha editorial estabelecida, o trabalho de pré-produção se 

atentará a compreensão do tema central e da história registrada. Já no processo de 

produção, a característica textual será interpretativa, que ora abordará aspectos 

dissertativos e narrativos, ora descritivos. Por fim, a pós-produção e a edição que, 

juntamente ao planejamento gráfico, organizará o material produzido. Haverá uma 
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ordem cronológica, marcada por três períodos: o início das obras, o estado de 

abandono e, por fim, sua revitalização.  

 

6.2 Objetivos 

 

6.2.1 Objetivo geral 

 

Produzir uma edição da Revista Retratos com reportagens a respeito 

das histórias de vida de pessoas que conviveram e convivem no espaço urbano do 

Parque do Povo de Presidente Prudente (SP). 

 

6.2.2 Objetivos específicos 

 

- Produzir a quarta edição da Revista Retratos, que tem como linha 

editorial a recuperação de aspectos históricos de Presidente Prudente, a partir do 

processo de produção do jornalismo em revista; 

- Produzir um histórico dos mais de 30 anos de existência do Parque 

do Povo, a partir da visão de prudentinos, autoridades políticas, trabalhadores e com 

ajuda de documentos públicos e privados, construindo assim um pano de fundo às 

reportagens centrais; 

- Aplicar o processo de produção jornalístico em texto e fotografia, 

pauta, diagramação, entrevista e edição aprendidas durante a habilitação em 

jornalismo na Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de 

Presidente Prudente (Facopp); 

- Ressaltar por meio do material jornalístico a importância social, 

histórica e cultural do Parque do Povo à memória coletiva prudentina; 

- Tornar o material fonte em acervos históricos do município, bem como 

de bibliotecas e hemerotecas, para futuras consultas da população e pesquisadores. 

 

6.3 Justificativa 

 

A existência de uma revista que retrate a história de um povo ou de um 

local é de extrema importância à sociedade. Especialmente por evidenciar fatos e 

informações por meio jornalístico e que até então eram desconhecidas por parte da 



85 
 

população. Esta preocupação é justificada pela possibilidade de momentos 

históricos se perderem com o tempo. Dessa forma, a identidade cultural de um povo 

poderá ficar incompleta, pois não haverá conhecimento sobre o passado. 

Quando analisada pelo âmbito funcional, a revista também é 

considerada um veículo documental, e no caso desta edição, uma alternativa de 

perpetuar o conteúdo histórico e humanístico, importantes à memória de Presidente 

Prudente. Resgatar a história consiste em disponibilizar o conteúdo de forma portátil, 

durável e de fácil arquivamento. A revista ainda oferece a estética diferenciada de 

outros impressos e conteúdo interpretativo e informativo aprofundados.  

Em âmbito temático, o Parque do Povo e sua dinâmica cultural tem 

papel importante, pois este espaço urbano influencia no cenário sociocultural da 

cidade. Diariamente, as pessoas visitam o espaço com propósitos variados, como 

lazer, trabalho, exercícios físicos e convivência familiar. Portanto, influenciam e são 

influenciadas pelo que ali acontece.  

Dentro da categoria interpretativa do jornalismo, não existe material 

produzido capaz de trazer à população elementos que agreguem este tipo de 

conhecimento. De forma aprofundada e contextualizada, a presente revista se 

justifica pelas fontes citadas e histórias de vida modificadas ou influenciadas pelo 

Parque, durante as mais de três décadas. Trata-se de um interesse público que se 

une ao objetivo exposto, para que haja preservação da memória coletiva prudentina. 

Não menos importante, a intenção de produzir textos impõe aos 

autores um desafio, quando o assunto é a consolidação da prática jornalística. Por 

estarem diante de um produto com linguagem elaborada, há exigência do 

planejamento coerente até a produção textual e edição cuidadosa. 

 

6.4 Público-alvo 

 

A população de Presidente Prudente é o público de interesse da 

revista, sem distinção de classe social, raça, gênero, credo ou faixa etária. Além de 

estudantes e pessoas de todo o país, que terão o produto como fonte de 

conhecimento histórico e acadêmico. Tanto que serão distribuídos exemplares em 

acervos públicos, como o Museu e Arquivo Histórico Prefeito Sandoval Netto e a 

Biblioteca Municipal, importantes fontes de pesquisa do município. 
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6.5 Linha Editorial 

 

A revista ‘Retratos: As vidas que dão vida ao Parque’ será composta 

por reportagens textuais, com fotografias que auxiliam na contextualização. 

Destarte, será utilizado o método textual interpretativo para apresentar a história do 

local e das pessoas que têm ligações diretas com a área de lazer. 

O teor textual apresentado é isento de opiniões, salvas aquelas que 

forem proferidas pelos entrevistados. A imparcialidade faz parte de um dos preceitos 

éticos jornalísticos, por isso deve também ser seguida neste periódico. Assim, o rol 

de textos permeará a categoria interpretativa, sendo admitidas por uma questão de 

lógica, unidades informativas. Esta categoria, aliás, é a mais empregada em 

revistas, já que permite uma maior exploração do conteúdo pesquisado. 

Este volume contará no seu interior com a presença de reportagens 

narrativas-descritivas. A narração é empregada com a necessidade de relatar um 

fato a partir de uma condição de anterioridade e posteridade, seja uma sequência de 

fatos cronológicos ou não, como por exemplo, a própria vida de uma pessoa 

perfilada. Já a categoria descritiva têm como principal objetivo pormenorizar 

informações para que o leitor possa visualizar a cena a partir de detalhes, sejam 

eles expressões, gestos, espaço e tempo. Essas minúcias enriquecem, suavizam o 

texto e ajuda os leitores a criarem características objetivas e subjetivas dos 

entrevistados e nas narrativas apresentadas.  

O processo de apuração é de extrema importância nas reportagens, 

pois a partir da investigação jornalística o repórter pode conhecer melhor o seu 

perfilado e ter conhecimento de informações, podendo assim falar e migrar para 

qualquer tema que envolva a pessoa. 

As fontes são essenciais para a presente revista, já que elas são as 

responsáveis por carregar as histórias que enriquecem a memória do Parque. É fato 

que existem milhares de histórias ligadas ao local e cada uma é contada por um 

ângulo diferente. Por isso, deve ser realizado um processo de busca e seleção 

destas histórias, de forma que a revista seja composta com as que possuem 

características relacionadas com o projeto. Para se conseguir estas pessoas é 

necessário ir a campo e fazer um contato individual com os moradores das 

redondezas do local e frequentadores. Com um roteiro de perguntas é possível 

coletar informações sobre o Parque e também ter o conhecimento de possíveis 
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novas fontes para contato, que ainda podem ou não morarem próximo a área. Após 

este processo é necessário realizar uma triagem para definir quais histórias podem 

ser pautadas para a publicação. 

A importância da pauta é percebida quando o repórter tem em mãos 

um breve histórico sobre o entrevistado, informações e sugestões de perguntas que 

o norteiam na execução de uma entrevista. Por isso, este elemento é redigido da 

maneira mais clara possível para o entendimento do repórter. Para tornar isso mais 

compreensível ao profissional, a pauta deve ser dividida em uma estrutura simples: 

proposta, roteiro, dados e sugestões de perguntas. 

As entrevistas são peças fundamentais em uma revista composta por 

perfis. É através dela que o repórter tem um contato mais humano com o seu 

entrevistado e pode captar todos os detalhes transparecidos por ele sobre o tema 

abordado. O diálogo frente à frente com o perfilado dá oportunidade para aguçar a 

percepção do ambiente e também dos trejeitos e mensagens escondidas em seu 

comportamento.  

Neste sentido, a observação do repórter conta muito para a descrição 

na narrativa. Tudo o que foi visto em cena pode ser utilizado como recurso para 

expor a história na redação do texto. É necessário a utilização de ferramentas que 

auxiliem o repórter a concretizar os textos, como blocos de apontamento e 

instrumentos de gravação. 

Outro importante item para compor a revista são as fotografias. Nas 

pautas em que o assunto principal são as histórias do perfilado, devem ser feitas 

imagens que ajudem a contextualizar a narrativa. Já nos textos que marcam os 

períodos do Parque devem ser produzidas fotos do local. A utilização de fotografias 

de arquivo pessoal também serão valorizadas na magazine, principalmente porque 

este recurso reforça o texto que envolve o passado.  

 As imagens virão acompanhadas de legenda explicativa, para melhor 

contextualização. Também será inserido o crédito do autor da fotografia, seguindo 

os padrões éticos do jornalismo. 

 

6.6 Estrutura 

 

Para organizar e facilitar o entendimento, a revista ‘Retratos: As vidas 

que dão vida ao Parque’ seguirá a seguinte estrutura: 
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Pré-conteúdo:  

 Capa com o título da revista, numeração e chamada para o tema da 

revista; 

 O expediente, com o nome dos integrantes do grupo que produziram a 

revista e eventuais colaboradores (espaço ocupado de uma página); 

 Índice para indicação das matérias em suas respectivas páginas 

(espaço ocupado de uma página); 

 Carta ao leitor: espaço para apresentação do veículo e conteúdo com a 

opinião dos autores (espaço ocupado de uma página); 

 Artigo de um colaborador independente do grupo (espaço de uma 

página). 

Conteúdo: 

 Apresentação de cada período, seguido de página com fotos referentes 

ao assunto (serão ocupadas três páginas, pois a revista se divide em três 

períodos); 

 Perfis de entrevistados terão páginas para texto e fotografia do 

perfilado. A quantidade de páginas dependerá do conteúdo de cada matéria. 

Portanto, juntas as reportagens ocupam até 21 páginas desta edição, pois serão 

entrevistadas três pessoas nos períodos inicial e final, e uma no de abandono, 

totalizando sete personagens. 

Pós-conteúdo: 

 Capa final com continuação da foto de primeira página, logotipo da 

Instituição de ensino (Unoeste) e da Faculdade à qual a pesquisa está vinculada 

(Facopp). 

Haverá uma ordem cronológica de matérias, de acordo com os 

acontecimentos que os pesquisadores entenderam como importantes na história do 

Parque junto a uma análise de documentos e pré-entrevistas realizadas sobre o 

período da criação, abandono e retomada. A história do Parque do Povo será 

retratada na primeira matéria da revista. Em seguida, as reportagens dos perfilados, 

que serão iniciadas por um breve texto para que o leitor consiga contextualizar o 

tempo em que ocorrem os fatos.  
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6.7 Projeto Gráfico 

 

A produção gráfica é um dos diferenciais oferecidos pela revista. Fator 

este que pode prender o leitor à página e garantir uma leitura mais proveitosa. A 

proposta é apresentar um material que torne a leitura mais clara e dinâmica. 

Como nenhum dos integrantes do grupo possui habilidades para 

manusear programas de editoração gráfica, ambos optaram pela terceirização do 

serviço. O profissional escolhido foi Jusciê de Jesus Gutierres Felipe, estudante do 

terceiro termo do curso de Comunicação Social da Universidade do Oeste Paulista 

(Unoeste), já com experiência de atuação neste ramo. 

A presente revista preocupa-se em oferecer qualidade de impressão e 

melhor padrão estético. Por isso, será impressa em papel couchê, tendo a capa 

espessura de 230 milímetros e as páginas internas 170 milímetros. O tamanho 

seguirá o mesmo padrão das revistas anteriores: página A4 (21 cm x 29,7 cm). 

Outro elemento fundamental na magazine é a capa. Diferentemente 

das edições anteriores, o grupo optou por otimizar o logotipo da revista, pois o título 

não se trata de nenhuma fonte tipográfica catalogada. A tipologia permaneceu a 

mesma, porém com caracteres mais grossos e também com letras sombreadas. 

Uma caixa na cor marrom também foi adicionada atrás do letreiro. Assim foi mantida 

a identidade visual do periódico e dada a característica de antiguidade à logo. A 

melhoria foi produzida através do software de vetores CorelDraw X6. 

A capa também é composta por outros itens. No texto que leva o nome 

da edição, logo abaixo do logotipo da revista, a fonte utilizada foi Footlight MT Light. 

Já o cabeçalho foi transcrito em fonte Calibri. Nesta edição, a primeira página será 

ilustrada por um fotografia, tratada com um efeito de desenho à mão, para dar 

ênfase a cena retratada naquele momento e tirar o foco de  expressões e feições 

dos usuários do Parque..  

Para manter a unidade visual da peça prática, o grupo optou por 

manter quatro tipografias. Nos elementos de identificação, que ficam na parte 

superior das páginas, a escolha foi pela fonte Eras Demi ITC, em tamanho 22. 

No título da matéria da página cinco, a primeira reportagem da revista, 

a fonte utilizada foi Berlin Sans FB Demi. Os títulos restantes empregam a fonte 

Calibri. Já o corpo de texto de toda a revista se manteve com o tipo Cambria, em 
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tamanho 10. A escolha desta ocorreu por ser uma letra com serifas que facilita a 

leitura. 

O texto nas páginas será distribuído em até três colunas, seguindo o 

padrão das revistas já existentes. Além de evitar o uso de hífen, a escrita estará na 

formatação justificada. Outros elementos que compõem a página são as letras 

capitulares, assinatura do repórter e a linha fina. 

A fotografia será empregada visando a estética do material. A cada 

reportagem, o perfil produzido terá fotos que podem ocupar a página inteira ou até 

80% da página. Não há limites para o uso de imagens em cada artigo, porém o uso 

do bom senso e da produção gráfica pede que exista harmonia entre os elementos, 

não poluindo a página e a deixando com leitura agradável e proveitosa. As 

fotografias mais antigas devem receber tratamentos de otimização, para se adequar 

a qualidade proposta e melhorar a visualização do leitor. 

A última página da revista será composta por uma fotografia de 

continuação da capa. Junto com a imagem, terá espaço reservado ao logotipo da 

Unoeste e da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” 

(Facopp). 

No planejamento da revista, os pesquisadores optaram por criar uma 

identidade visual distinta para cada período mencionado (criação, abandono e 

retomada). Além disso também será utilizado para outros espaços da revista, como 

editorial, expediente, índice e artigo. O item consta na parte superior da página e virá 

com a palavra referente ao assunto abordado: 

 O primeiro período, a criação do parque, consiste na memória dos 

entrevistados e em documentos como fotografias. As páginas apresentam um tom 

de sépia em elementos colocados nas laterais, para que a mesma transmita a ideia 

de antiguidade e passado. 

 No segundo período, época do “abandono”, as cores utilizadas ficam 

na escala do cinza, resultado de uma saturação da cor preta, que para sociedade 

ocidental sinaliza tristeza, luto ou drama, além de simbolizar o antigo.  

 No último período a cor verde será favorecida. A revitalização é 

representada por essa matiz, que é predominante na vegetação e árvores existentes 

no Parque do Povo.  
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6.8 Recursos Técnicos 

 

O grupo utilizará ferramentas para a produção da reportagem, que são: 

4 computadores, 2 gravadores, 4 blocos de apontamento, 1 câmera fotográfica, 1 

tripé, 3 scanners, 4 celulares, 3 resmas de papel sulfite, 5 cartuchos de tinta preto e 

colorida.  

 

6.9 Recursos Financeiros 

   

Para confeccionar a revista serão necessários investimentos 

igualmente distribuídos a todos os pesquisadores. Com serviços de diagramação da 

revista será gasto um valor de R$ 600,00. De acordo com a quantidade de revistas 

impressas para o arquivamento na universidade e acervo pessoal dos integrantes e 

colaboradores, a impressão inicial do periódico terá o custo de aproximadamente R$ 

485,00. No valor citado também está inclusa cópias com menor qualidade em papel 

A4, entregues à banca de qualificação. Um valor extra de R$ 200,00 foi arrendado 

para situações emergenciais e outros gastos. Houve ainda o gasto com transporte 

para três automóveis e uma motocicleta, utilizados para as pesquisas de campo, 

local das entrevistas, e acervos documentais, o valor aproximado é de R$ 600,00. 

Portanto, a verba gasta neste trabalho foi de aproximadamente R$ 1.885,00. 

 

6.10 Recursos Humanos 

 

O TCC, desde o projeto até a produção da peça prática, será realizado 

por: Amélia Amália Xavier Nogueira, Luis Henrique Martins Arana, Nathália Vieira 

dos Santos e Pedro Henrique Coutinho Borges. 

A pesquisa em campo, documental e fotográfica teve a participação de 

todos os componentes do grupo. Já as entrevistas com os personagens e fontes 

também contou com a participação dos quatro integrantes, porém ocorreram em 

horários e datas distintas, pois dependia da disponibilidade do integrante e 

planejamento de cada pauta. Os alunos ainda foram responsáveis pela redação dos 

textos e a edição dos mesmos, bem como as fotografias produzidas em entrevistas 
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e no Parque. A discente Amélia Amália Xavier Nogueira está na coordenação dos 

trabalhos como a editora-chefe desta edição. Já os outros integrantes se dividiram 

nas funções de pauta, edição e fotografia.  

Como já citado, o presente trabalho conta com o auxílio de aluno 

Jusciê de Jesus Gutierres Felipe, do terceiro termo da faculdade de Comunicação 

Social da Unoeste, que participa neste trabalho atuando no projeto gráfico da 

revista. O escritor e professor Benjamin Rezende também contribui nesta edição 

com um artigo de opinião sobre a história do Parque. 
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7 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Um dos pontos exigidos na confecção do TCC na área de comunicação 

social consiste em detalhar os processos realizados na pesquisa, partindo da ideia 

do tema até a produção da peça prática. Ou seja, baseia-se em relatar as ações e 

decisões cotidianas do procedimento de elaboração e execução do projeto. Assim, 

se justifica a necessidade do presente capítulo. 

O grupo, que é composto pelos alunos Amélia Amália Xavier Nogueira, 

Luis Henrique Martins Arana, Nathália Vieira dos Santos e Pedro Henrique Coutinho 

Borges, já estava formado desde o início do primeiro semestre de 2013. A escolha 

dos integrantes ocorreu por afinidades desenvolvidas em trabalhos e atividades no 

decorrer do curso. Por isso, também já se preparavam para produzir o TCC juntos. 

Porém, o maior desafio foi escolher um produto jornalístico para desenvolver. A 

primeira proposta, um videodocumentário, foi descartada devido à rotina de trabalho 

dos pesquisadores. Assim, a dúvida ficou entre as áreas de rádio e revista. Em 

consenso, o grupo optou pelo segundo veículo. 

Paralelamente se gerou a questão sobre o tema da pesquisa. A história 

do parque O Figueiral, em Presidente Epitácio, e variedades voltadas ao público 

homossexual foram alguns dos temas que entraram em pauta antes da escolha final. 

A decisão do formato magazine e do objeto demandou tempo e estudo. O grupo 

buscou orientações com aquele que almejavam ser o orientador do projeto, o 

professor Roberto Aparecido Mancuzo Silva Junior. Em conversa informal, o docente 

sugeriu o Parque do Povo como elemento de estudo, uma vez que é um ponto de 

referência prudentina e nunca teve sua trajetória resgatada de forma acadêmica 

jornalística.  

A indicação fez com que a ideia fosse mais discutida nas reuniões 

internas da equipe. Não bastava somente mostrar a trajetória de desenvolvimento. 

Até que surgiu a proposta de mostrar algo além do que a história do parque: o povo. 

Destarte, se formalizou a sugestão de pesquisar as histórias de vida que foram 

influenciadas pela criação deste espaço. Para este fim, a revista foi escolhida como 

melhor veículo para se publicar estas reportagens. Com todos os integrantes em 

comum acordo sobre tema e peça prática foi dada sequência a fase inicial de 

pesquisas.  
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  Consequentemente, a equipe de pesquisadores iniciou a busca por 

obras que embasassem a produção do jornalismo de revista e a prática da 

interpretação em matérias jornalísticas. Também foram realizadas investigações 

sobre Presidente Prudente e o Parque do Povo, do início e desenvolvimento. Além 

disso, foi necessário um estudo metodológico, para a escolha da técnica em que o 

grupo se embasaria. 

  As primeiras buscas e a ideia do TCC foram apresentadas em um pré-

projeto para alguns professores da Facopp, em maio de 2013. Com novas 

indicações e correções, o trabalho foi apreciado pelos docentes, que reconheceram 

o ineditismo do estudo. A próxima etapa foi o cadastramento do projeto no Comitê 

Central de Pesquisa (CCPq) da universidade. Após as correções exigidas pelo 

Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) e Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), o trabalho foi aprovado e os integrantes liberados para desenvolver as 

entrevistas. Durante o período de análise dos comitês, o grupo iniciou as revisões 

bibliográficas e a produção teórica sobre os métodos aplicados no projeto. As 

entrevistas estavam atreladas ao processo de aprovação dos setores de pesquisa 

do instituto acadêmico, por isso o contato com as fontes se deu após o resultado. 

 

7.1 Teoria e Prática 

 

Sem pesquisa não há teoria, por isso o orientador criou um cronograma 

para organizar, durante as férias de julho, a leitura de obras referentes à temática do 

trabalho. Também foi solicitada a análise de revistas, que levou em conta: editora, 

tiragem, periodicidade e características das reportagens humanizadas. Outro pedido 

requerido pelo docente Mancuzo foi a busca por documentos que envolviam o 

Parque. 

 No entanto, devido a motivos pessoais dos pesquisadores, muitas das 

tarefas não foram executadas, o que ocasionou no atraso e sobrecarga das 

atividades subsequentes a partir do mês de agosto. Deste modo, foi necessário o 

desdobramento das funções para cumprir os prazos estipulados. As consultas 

documentais se apresentaram um obstáculo no quesito tempo, pois o trabalho 

minucioso de pesquisa para encontrar personagens e momentos marcantes, 

demandou horas de observação em jornais e fotografias.  
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 Poucos documentos oficiais referentes ao Parque foram encontrados. 

Fato que demonstra a desvalorização da história e a desorganização pelos setores 

competentes da época. Até uma maquete com a ideia inicial do Parque foi perdida 

com o tempo. A busca por informações oficiais teve início na Prefeitura, local 

imaginado como principal fonte, mas que não correspondeu às expectativas dos 

pesquisadores, já que, segundo justificativa do órgão, havia pouco material daquela 

época. Alguns ofícios serviram como prova documental, como a lista de 

desapropriações dos antigos moradores do fundo de vale do Córrego do Veado, 

disponibilizada pelo servidor público Wilson Kaimoti. 

Com isso, arquivos e jornais do Museu Municipal de Presidente 

Prudente e a biblioteca da Unesp se tornaram principal fonte de pesquisa. Em 

ambos locais foi encontrado rico material, contendo dados importantes para a 

contextualização do início do Parque. Três trabalhos científicos da universidade 

estadual serviram como base documental e fotográfica. Silva (1994), Sobarzo (2004) 

e Amorim (1993) explanaram sobre o Parque do Povo, porém no contexto 

geográfico e urbanístico. Mas tais explicações e imagens foram de interesse para o 

grupo.  

Os jornais tiveram papel primordial para o desenvolvimento da 

pesquisa. Os arquivos do Museu Municipal detalhavam como a imprensa da época 

registrou o decorrer da vida do Parque. Assim, foram tiradas fotografias das páginas 

e cada conteúdo referido a área de lazer era selecionado, transcrito e avaliado pelo 

grupo. Mas devido à procrastinação de julho, os integrantes novamente sofreram as 

consequências de ter o trabalho acumulado, já que o acervo é extenso e outras 

atividades de pesquisa precisavam ser feitas. 

Nesse sentido, o grupo entendeu o motivo da organização do 

orientador em estipular períodos para a pesquisa e sofreu as sanções de deixar as 

atividades se acumularem. Assim, fica nítido como é necessário seguir um 

cronograma para realizar as atividades e de como a antecedência pode evitar a 

sobrecarga. 

A lista de atividades sugeria a quantidade de incursões ao Parque do 

Povo, para a realização de pesquisas de campo. Assim, se estabeleceram os 

primeiros contatos com possíveis entrevistados. O grupo ainda esteve atento em 

observar a estrutura do local e acontecimentos que chamassem atenção. Desta 

forma, os pesquisadores se familiarizaram com a área.  
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A história oral, tão importante para a realização deste trabalho, 

demandou tempo e persistência dos acadêmicos. Primeiro, porque as pessoas que 

acompanharam o início da história do Parque haviam falecido ou já estavam muito 

doentes. Segundo, porque foi necessário ouvir inúmeros relatos que levavam a 

outras informações até encontrar o que de fato faria parte do projeto. Outro 

obstáculo diz respeito às pessoas que recebiam o grupo, prestavam seu 

depoimento, mas não queriam fazer parte do projeto, por isso não autorizavam o uso 

da entrevista.  

Já os prefeitos da época, responsáveis pelo início e desenvolvimento 

do Parque (Walter Lemes, Paulo Constantino e Virgílio Tiezzi Junior), receberam os 

pesquisadores para darem o seu parecer. Estas declarações possibilitaram entender 

de onde vieram os recursos e a ideia de se fazer uma obra de tal proporção em uma 

época que Presidente Prudente passava por fase de crescimento. Por fim, os 

materiais coletados em documentos e entrevistas ajudaram a compor a história do 

Parque. O conteúdo também foi usado para a produção da revista. 

 

7.2 Pensar uma Revista   

 

Com a parte teórica do trabalho em desenvolvimento, era necessário 

buscar mais pessoas que pudessem compor as reportagens da revista. O momento 

da euforia de escolha Parque do Povo passou. Foi assim que veio à tona a 

realidade: a responsabilidade de pesquisar e retratar mais de 37 anos de existência 

de um local que é conhecido por todos os prudentinos. Subjetivamente, cresceu a 

pressão e o compromisso de produzir um material fidedigno à trajetória. O desafio 

ainda se dificultou pela questão de unir os textos a elementos gráficos e cores, 

produzindo um produto final agradável de ler. 

Diante deste compromisso, os integrantes pesquisaram as 

características de revistas, de um modo geral, tanto pela parte gráfica, quanto pelo 

estilo textual. A medida de estudo foi recomendada pelo orientador Roberto 

Mancuzo, devido à necessidade de definir se a peça prática seria a criação de um 

novo título, ou se seria sequencial, ou seja, a continuação de outras edições já 

criadas por alunos. 

Ainda no primeiro semestre foi realizada a análise das magazines 

produzidas pela Facopp, e assim, o grupo decidiu que a melhor proposta para narrar 
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a história do Parque seria a quarta edição da revista Retratos. Sua ideia principal é 

publicar conteúdos referentes a locais ou eventos que marcaram, ou marcam, os 

moradores. Anteriormente, o periódico tratou temas como Teatro de Presidente 

Prudente, Carnaval de Presidente Prudente e a história do assentamento Che 

Guevara. O grupo se identificou com a temática do produto. No entanto, um tópico 

foi questionado: a necessidade de aprofundar o tema para que a revista não se 

tornasse apenas um relato histórico, com o intuito de trabalhar o jornalismo 

interpretativo e a humanização. Assim, voltou-se à decisão inicial de fazer algo que 

mostrasse a influência do espaço sobre a vida do povo. 

Cientes de que um espaço para se caracterizar público deve ser para a 

população, bem como composto por ela. Ficou evidente a necessidade de relatar 

mais que a história do Parque do Povo, e sim ter como foco as vidas que fizeram ou 

fazem parte do lugar. Portanto, denominou-se a quarta edição da revista como 

‘Retratos: As vidas que dão vida ao Parque’. 

A pesquisa referencial foi utilizada para buscar inspiração de textos 

interpretativos. Já a leitura bibliográfica deu suporte à construção da parte teórica, 

orientou como colocar em prática algumas técnicas e também o ponto inicial para 

contar a história do Parque, da cidade e localizar personagens. 

Durante o processo de entrevista e pesquisa se nota que a história do 

Parque do Povo foi marcada por três períodos, a fundação na qual houve muitas 

desapropriações, o tempo que ficou abandonado pela administração pública e o 

período pós-reforma que trouxe mais opções para prática de atividades físicas e 

lazer. Por esse motivo dividimos o texto da revista de forma cronológica, assim como 

os personagens que viveram cada período. 

 

7.3 Apuração, Seleção, Produção Textual e Edição 

 

Contar experiências de vida, uni-las à história do Parque, por meio de 

pontos comuns, afim de, produzir uma revista interpretativa. Este foi o desafio 

enfrentado pelo grupo ao elaborar o conteúdo da magazine. 

Após os estudos em campo e em jornais da época, o grupo criou vínculo 

com o local. Para alcançar os resultados apresentados neste TCC, que são as 

histórias de moradores, a presente pesquisa foi realizada pelo método que capta o 

perfil de pessoas diferentes e suas experiências vividas num mesmo espaço físico: o 
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método qualitativo do tipo exploratório. Este modo de pesquisa tem como objetivo 

oferecer a familiaridade com o tema (GIL, 2010), a ponto de torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses. Um importante aspecto deste método é a focalização na 

realidade de maneira complexa e contextualizada. 

Para isso, o processo de produção jornalístico foi aplicado, o que 

garante a funcionalidade e a criação da revista. A primeira delas é a apuração, que 

consiste em investigar cada informação obtida e conseguir novos dados, que podem 

ser relevantes para o desenvolvimento da reportagem. Depois estes dados serão 

colhidos e selecionados, o que fica a critério do editor. Logo em seguida é feito o 

planejamento, através da produção da pauta, com agendamento de entrevistas e o 

repasse das informações ao repórter. Após gravar a entrevista, próximo passo é o 

da produção textual. Só então será feita a edição, com diagramação de imagens, 

texto, ordem de matérias e escolha da capa.  

  Os contatos de pré-entrevistas foram conquistados por meio da lista de 

desapropriações, conversas com frequentadores do parque, além de visitas aos 

bairros adjacentes. Fontes secundárias e terciárias surgiram por meio dos primeiros 

diálogos.  Este foi o caso de José de Sá, um dos personagens da revista, indicado 

por Wilson Kaimoti, que ao tentar recordar da época sugeriu esse nome na intenção 

de colaborar com o trabalho.  

O mesmo aconteceu nas visitas às casas localizadas ao redor da área. 

Na primeira incursão ao local, os pesquisadores encontraram a residência de 

Francisco José, uma das poucas casas de madeira que ficam ao redor do parque. 

Ao questionarem a história do morador com a área, ele contou o que lembrava e 

indicou sua esposa como uma melhor opção para se obter mais informações. 

Sebastiana Teixeira de Almeida narrou a importância que o Parque do Povo teve 

para sua história. 

Em um outro momento, na área de lazer, na busca por personagens 

que utilizam o parque atualmente, foi encontrado Matheus Boscoli. Ao explicar o 

projeto em desenvolvimento, o entrevistado logo indicou sua mãe, Maria Aparecida 

Ricci. A professora aposentada possui uma forte ligação com o Parque, já que sua 

família tinha propriedade e fonte de água mineral localizada no fundo de vale. Maria 

também plantou duas seringueiras e que existem até hoje no local. 

A internet também proporcionou o encontro de fontes para a revista. 

Por meio de uma rede social, o grupo chegou até a prudentina Fernanda Galiano. A 
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jovem e o atual noivo começaram o seu relacionamento no Parque há oito anos. No 

local, ainda se beijaram pela primeira vez. 

  Outras 30 pessoas foram contatadas pelo grupo e contaram sobre o 

Parque, e assim fortaleceram a história descrita em documentos e jornais. Porém, 

apenas sete foram selecionadas para compor a revista. O critério de seleção dos 

entrevistados se deu pela busca de pessoas que pudessem contribuir para narração 

da história do parque, em todos os períodos específicos, fossem autoridades, 

usuários, moradores ou autores. Já para que suas histórias fossem retratadas na 

revista, o ponto comum a todos era de vidas que marcaram ou foram marcadas pelo 

local.  

Quando encontradas histórias potenciais à personagens da revista, 

foram transcritos os diálogos e redigidas sinopses contendo o ponto principal, que 

após aprovadas pelo orientador, eram direcionadas para o processo de produção. 

A estrutura da pauta utilizada pelo grupo foi a convencional, contendo 

os itens: retranca, proposta, roteiro e dados, ou seja, todas as informações coletadas 

na pré-entrevista, desde seu histórico de vida até sua ligação ao parque. As 

ferramentas utilizadas para uma triagem posterior das informações coletadas foram 

bloco de anotações, roteiro de perguntas e gravador dos celulares Samsung Duos e 

iPod.  

Finalmente, chegando à fase final no momento da entrevista, já havia 

confiança maior do personagem com o grupo, pois pelos menos três contatos foram 

estabelecidos. Assim, a pessoa já estava mais desinibida para contar a histór-a e 

também para as fotografias.  

As fotos tiradas durante a entrevista, ou pouco depois dela, primaram 

pela espontaneidade. As fontes percebiam a presença da máquina, no entanto se 

concentravam mais na narração da história e dos detalhes, para assim o fotógrafo 

não influenciar a realidade ali descrita. 

Para as fotos utilizamos os equipamentos disponíveis: câmera 

semiprofissional Nikon modelo D3000, celular Sony Xperia modelo J, iPod Touch e 

outro celular Samsung Duos. As entrevistas foram gravadas e transcritas para 

arquivo da produção e consulta posterior. Todas as expressões utilizadas foram 

mantidas para que o conteúdo ficasse preservado, somente pausas e assuntos 

descontextualizados foram descartados. 
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Com o conteúdo documental e os depoimentos foi possível passar para 

a fase de produção textual. Desta forma, coube aos repórteres mesclar a história de 

vida com as informações que marcaram o período, cumprindo os padrões do 

jornalismo interpretativo. Além de narrar as experiências, as reportagens são 

compostas de fragmentos descritivos, marcando as características de personagens, 

objetos, locais e temporais. 

O processo de confecção da peça prática contou ainda com a edição 

de texto, fotografia e página. Com as reportagens e imagens em mãos, foi 

necessário escolher a melhor maneira de distribuí-las na revista. A ordem de 

matérias foi seguida pela cronologia de história do Parque. Desta forma, as 

reportagens que datavam a época do fundo de vale vieram no início da revista e 

assim prosseguiu a cronologia dos momentos pessoais vivenciados no Parque. A 

edição de cada página aconteceu de acordo com o teor que a mesma continha, pois 

a necessidade de acrescentar ou retirar informações e fotos variavam de acordo 

com a estética desejada.  

 

7.4 Pós-produção 

 

Previamente a montagem gráfica da revista, o aluno Pedro Coutinho 

elaborou um raf (APÊNDICE B), ou seja, um desenho feito à mão e que norteava o 

modo como seria produzida a revista. Uma opinião comum dos integrantes era de 

que a quarta edição da revista Retratos deveria apresentar um padrão refinado e 

sem poluição, eliminando elementos excessivos e cores que confundissem a 

informação. 

Desde a formação do grupo já estava definido que a produção gráfica 

seria terceirizada. Isto porque nenhum dos integrantes possui conhecimentos 

suficientes para manusear programas de diagramação. A primeira indicação foi o 

estudante de publicidade Mario Ciciliatti, de Osvaldo Cruz. Mas devido à distância 

entre as cidades e a demanda de trabalho do diagramador, outro nome do cogitado 

para realizar o trabalho. Os pesquisadores optaram por Jusciê de Jesus Gutierres 

Felipe, aluno do curso de Comunicação Social da Facopp, e que já possuía 

experiência no ramo.  

 Paralelamente à escolha do diagramador, foram definidas tipografias 

que seriam inseridas nesta edição da ‘Retratos’ e os elementos de unidade visual. 
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Por fim, ficou decidido o uso das fontes Footlight MT Light, Calibri, Eras Demi ITC, 

Berlin Sans FB Demi e Cambria. A magazine também recebeu uma identidade visual 

distinta para cada período mencionado (criação, abandono e presente), variando sua 

cor e elementos que auxiliam na estética da página. 

A capa da revista foi confeccionada com um artifício diferenciado. 

Utilizando programas de tratamento de imagem, foi possível colocar efeito em uma 

foto, que resulta em uma imagem pintada à lápis colorido, formalizando um desenho. 

Além disso, será inserido um breve texto, adicionado como chamada, para o tema 

da revista. 

Vale ressaltar que após a banca de qualificação foi produzido um novo 

layout para a revista. Assim, o grupo reformulou sua peça prática e elaborou uma 

segunda proposta de planejamento para confeccioná-la. A mudança ocasionou a 

produção de outro raf. 

  Por fim, mas não menos importante, a impressão foi realizada pela 

empresa Xerox do Marcos, que realiza impressão digital individual. Ao final, será 

distribuída entre os integrantes do grupo, mesa de avaliação, Hemeroteca da 

Unoeste, Biblioteca Municipal e Museu e Arquivo Histórico Sandoval Netto. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Em seus mais de 30 anos, o Parque do Povo foi palco para receber 

pessoas, sem selecionar ou cobrar a presença de qualquer uma. A criação de tal 

espaço proporcionou a qualidade de vida, a possibilidade de respirar ar puro, em 

meio à agitada vida urbana, além de ser ponto de encontro para várias gerações e 

culturas e promotor de socialização. E neste entendimento reside a colaboração do 

espaço para o crescimento de Presidente Prudente, tanto no âmbito econômico, 

quanto social, como descrito na história do parque exposta neste Trabalho de 

Conclusão de Curso. Uma vez, que a urbanização de um fundo de vale, antes 

considerado um impedimento para a evolução da área urbana, agregou valores, 

reuniu pessoas e criou como resultado ainda um espaço de convivência. 

E justamente por exercer a função de ser a mais movimentada área de 

lazer da cidade, somente a história do Parque do Povo mereceria ser reconhecida 

pela população prudentina, mas é no protagonismo dos frequentadores, moradores 

e até mesmo àqueles que o ajudaram a se estabelecer que esta pesquisa buscou 

foco e trouxe, assim, descobertas e desejos futuros. 

Pelo contato empregado entre os pesquisadores, moradores e 

frequentadores do local foi possível comprovar a ligação entre o público e a área. 

Esta dinâmica já era pressuposta no problema de pesquisa, que por sua vez 

desdobrou-se em apresentar um estudo e um produto jornalístico que fosse capaz 

de reunir não só história, mas especialmente momentos de uma relação 

fundamental: o Parque é mesmo do povo e o povo também se faz pelo parque.  

Assim, na revista ‘Retratos: as vidas que dão vida ao Parque’, a partir 

de pesquisas em documentos e jornais da época, a trajetória do parque foi narrada. 

Entrelaçados a esta, há depoimentos que foram coletados, tratados, interpretados, 

contextualizados e sistematizados em textos, para assim por meio do jornalismo 

interpretativo contribuir para a memória da coletividade. Momentos marcantes dos 

entrevistados, até então lembrados no interior das famílias ou em rodas de amizade, 

estão fixadas e espera-se que sirvam agora para levar ao público em geral uma 

parte da importância e da interferência que um espaço urbano como o Parque 

exerce sobre a vida social. 

Claro que tal resultado só se apresenta satisfatório aos olhos dos 

pesquisadores, porque o mesmo só foi obtido por meio de um estudo no campo de 
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jornalismo interpretativo. A exigência do aprofundamento, da capacidade narrativa, 

humanização e sensibilidade deram as balizas necessárias para que a peça prática 

não caísse em uma sequência mínima de informações coletadas. É evidente que 

haveria como se ajustar ainda mais no roteiro deste viés jornalístico tão importante, 

mas os pesquisadores entendem que os resultados obtidos validam a premissa que 

haviam questionado quando do início do trabalho. 

Espera-se, assim, que com este TCC e a respectiva peça prática, a 

população prudentina possa incorporar novos conceitos sobre este espaço, muito 

mais do que uma área de lazer, mas também como um ponto que representou o 

desenvolvimento do município, ou que, de forma individual, foi palco para o 

nascimento de diversas histórias e fatos. 

Para os pesquisadores, a realização deste estudo permitiu ainda 

colocar em prática o aprendizado teórico sobre a produção de uma revista, de modo 

a contribuir para a vida acadêmica. Isto é fundamental para a formação de futuros 

profissionais, capazes de apresentar conteúdos de interesse público e que possam 

adicionar informações construtivas na vida de seus leitores, ouvintes ou 

telespectadores. Na questão pessoal, o grupo crê que foram adicionados valores, 

como a humanização, que só se conquista quando colocados em prática o respeito 

ao próximo e a valorização de histórias das pessoas.  

Por fim, pelos dados coletados e depois de analisados e 

sistematizados tanto no corte teórico como na peça prática, o presente trabalho 

institui-se como fonte para futuras pesquisas. Uma vez que o grupo tenha abordado 

intencionalmente apenas o tema de histórias de vidas relacionadas ao Parque, 

podem ser suscitadas pesquisas jornalísticas fundamentadas em outros aspectos 

mais específicos como as apresentações artísticas, esportes, urbanização e também 

assuntos mais delicados, como o problema da segurança do local ou questões 

ambientais. 

  Desde que foi criada, a revista se destaca como meio de informação 

que busca o aprofundamento e a interpretação do fato. Mas com a evolução das 

formas de se comunicar surgiu a internet, que também influenciou no jornalismo com 

as notícias instantâneas, muitas vezes superficiais. 

  Assim, as revistas impressas têm por obrigação oferecer aos leitores 

informações mais detalhadas sobre o assunto abordado. Diante das plataformas 

digitais, essa característica se torna fundamental para a concorrência do mercado 
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comunicacional. O grupo ressalta a importância deste meio impresso para a 

sociedade. As magazines estão cada vez mais segmentadas, fato que auxilia tanto 

na escolha do leitor quanto na produção do texto, como foi explicado no capítulo 

quatro, o processo de produção deste meio exige mais raciocínio do jornalista, o que 

pode torná-la atemporal. Tudo isto é apresentado com textos, imagens e estética 

diferenciada. Outro benefício é que elas ainda podem ser arquivadas com mais 

facilidade e sua durabilidade é extensa, propiciando a pesquisa por futuros 

estudiosos ou pessoas que queiram se informar mais.  
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GUILHERME FREITAS 
Dono da cadela Luna 

Data da entrevista: 14/10/2013 

Meio: pessoalmente 

 

Guilherme e sua cadela visitam o Parque do Povo diariamente. 

 
Repórter: Luis Arana 
 
Por que escolheu o Parque do Povo como local de passeio para o seu animal? 
É um lugar aberto que tem bastante espaço para brincar com ela. A Luna é uma 
cachorra que precisa queimar bastante energia. Eu levo ela lá porque tem bastante 
espaço para correr, por ser um lugar livre e limpo.  
 
Quantas vezes frequenta o parque? 
Normalmente vamos quase todos os dias da semana. Só não vou quando estou em 
semana de provas na faculdade. Normalmente fico com ela lá de 40 minutos a uma 
hora e meia. Geralmente no período da noite. 
 
Ela já identifica o horário dos passeios? 
Sim. Chega no final da tarde ela vem e fica latindo para mim. Depois fica pulando na 
porta do meu carro. Ele já está todo arranhado até. O dia que não posso levar, ela já 
fica totalmente diferente em casa. A bolinha de brinquedo ela destrói e fica doida 
para sair. 
 
Falando no brinquedo, o dia em que você estava no parque notamos que 
brincava com uma bola de borracha. É a principal brincadeira que fazem no 
local? 
Sim, é uma das únicas que ela gosta. Sempre vamos para brincar de jogar as coisas 
e ela buscar. É comum da raça dela. A maioria dos border collie que vejo, tenho três 
amigos que também sempre levam os seus cães, brincam com a bolinha ou o disco. 
 
Quais os principais benefícios que vê no Parque do Povo? 
É uma área de lazer para quem não é sócio de clubes. Um lugar em que se pode 
levar as crianças e ter lazer. Ainda é uma área ampla com espaço aberto. 
 
Se você pudesse falar pela Luna, o que acha que ela diria sobre o Parque do 
Povo? 
Que é a área de lazer dela. O lugar onde ela tem mais espaço para queimar as 
energias e brincar. 
 
Qual o espaço que vocês mais frequentam? 
Na quadra que fica atrás do Centro Olímpico. Eu vejo como um lugar com menor 
movimento e menor número de pessoas que vão com animais, porque eles podem 
se estranhar. É um lugar mais plano e limpo também. 
 
Durante estas brincadeiras que fazem diariamente, alguém já te abordou para 
querer brincar com a Luna? 



126 
 

Muitas pessoas vem perguntar sobre a raça. Até estes dias parou um homem 
perguntando sobre as brincadeiras com este tipo de cão, porque ele havia comprado 
um. Eu disse que isso vai do proprietário de estimular o cão com as brincadeiras. Ela 
não é adestrada, mas eu fui educando com o tempo. 
 
Já houve algum dia em que você não pode ir e ela fez alguma traquinagem? 
Uma vez que eu não a levei e ela comeu um chinelo aqui de casa. A Luna precisa 
queimar muita energia. Então quando ela fica com energia guardada, ainda mais 
nesta raça quando são filhotes, eles costumam fazer isso [destruir as coisas].  
 
E quando vocês voltam do passeio, como ela fica? 
Ela já vai logo procurar o pote de água e fica muito mais calma. 
 
Você ainda tem outras duas cadelas. Elas visitam o parque frequentemente? 
Temos em casa duas poodles, a Cindy e a Mel. A Mel é bem idosa e já é cega. Elas 
não vão no Parque do Povo. Elas são da minha mãe e preferem ficar em casa. As 
duas não se interessam muito por brincadeira. São mais caseiras e ligadas à minha 
mãe. 
 
E nesses passeios a Luna já fez amizades ou arrumou algum namorado? 
Tem um boder collie de um amigo meu que se chama Tommy. É um macho que 
sempre vai lá e eles brincam sempre. Mas eu já cruzei ela uma vez, não foi com ele, 
e não pretendo mais pelo trabalho que dá depois. 
 
A Luna nunca teve problema com outros animais? 
Não, porque ela é de uma raça muito dócil e ela acaba brincando com todos. Mas 
por ser muito vidrada na bolinha, ela não dá atenção pra outras coisas. 
 
Antes da Luna, você frequentava o local? 
Frequentava quando era mais novo e ia para jogar bola. Depois eu parei e comecei 
a frequentar clubes. Só voltei anos depois por causa da Luna e pelo espaço. Um 
local que achei adequado para ela. Depois que comecei a levar a Luna, também 
comecei a leva amigos. Sempre vamos, levamos tereré e acabamos aproveitando o 
lugar como área de lazer. 
 
Em Presidente Prudente também existem outras áreas grandes para lazer. 
Planeja trocar o Parque do Povo por outro espaço de passeio para a Luna? 
Não. Para mim é o parque mais perto da minha casa. Mesmo não sendo a quadra 
mais próxima, eu prefiro. Vamos sempre de carro. 
 
Porque gostam do trecho atrás do Centro Olímpico? Já tentaram brincar em 
outro local? 
Sim, tentei próximo a Casa dos Médicos. Ali tem uma área limpa, mas fizeram uma 
academia a céu aberto e várias pessoas começaram a frequentar o local. Então eu 
procuro não levar mais lá. 
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VIVIAN SILVA LIMA 
Editora da CM&N 
Data da entrevista: 09/10/2013 
Meio: e-mail 

 
Vivian Silva Lima é editora da CM&N, a empresa jornalística produz conteúdos e 
revistas em diversos segmentos para todo o país. 
 
Repórter: Luis Arana 
 
Qual a característica fundamental de um texto para a revista? 
Em geral, um texto para revista precisa ser "leve" e isso não significa ser superficial. 
Tem de ser um texto atrativo, envolvente. Como a revista é feita com pouco mais de 
tempo (que o jornal diário) e também permite que um assunto seja desenvolvido de 
forma mais ampla, é preciso encontrar um novo viés para os temas tratados. Na 
revista podemos colocar novos olhares sobre os assuntos cotidianos, novos olhares 
sobre o que já foi publicado nos veículos diários. Em alguns casos, o texto de revista 
permite uma posição mais analítica, ampliando um pouco o panorama das respostas 
básicas que um texto noticioso precisa responder [o que?, quem?, quando?, onde?, 
como? e porque?]. Dependendo da revista, o lead não precisa ser tão seco quanto o 
de um jornal diário. 
 
Quais as principais dificuldades encontradas na hora de se fazer jornalismo 
para revistas? 
Não sei se posso citar como uma dificuldade, talvez seja uma característica natural 
desse tipo de publicação. Temos de ficar atentos para que o texto de revista não 
seja tão "perecível", ele precisa fazer sentido por um pouco mais de tempo. Afinal, o 
leitor vai ler a revista ao longo da semana, ao longo do mês. Ele pode até se 
interessar por uma matéria meses depois de ela ter sido feita. Por exemplo, quando 
vamos a consultórios médicos e lemos revistas, sempre há algum assunto 
interessante. E, embora aquilo tenha sido escrito meses antes, ainda trouxe 
informação, conteúdo pertinente. Então é preciso pensar de uma forma um pouco 
mais ampla, mais aberta na hora de fazer uma revista. 
 
Quais dicas devem ser seguidas para se fugir do comum na hora de se 
produzir uma reportagem? 
Essa vale para qualquer situação: revista, jornal, TV. Na verdade o que diferencia 
nosso olhar na hora de fazer uma reportagem é a forma como "lemos" o mundo. E 
isso tem relação com a nossa formação pessoal, estudantil, profissional. Tem 
relação com a equipe que se trabalha afinal o trabalho em grupo sempre traz ideias 
novas. O seu colega sempre vê algo que você não viu, pensa diferente. Mas além 
dessas questões de visão de mundo, fugir do comum também é um exercício. É 
preciso se lembrar de fazer isso todo dia. 
 
Quais os cuidados que devem ser tomados na hora da escolha da 
diagramação da revista? 
Uma boa diagramação é tão importante quanto um bom texto. Muitas vezes é ela 
que conduz o leitor para a matéria, chama a atenção para o texto. O cuidado da 
diagramação, portanto, é o mesmo que se deve ter com o texto: trabalho apurado. 
Ela deve ser mais um item facilitador na hora de compreensão do texto. Se a 
matéria é bem diagramada, a leitura flui melhor, traz "respiros" após longos trechos 
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de texto, dá "vida" à reportagem. Para ver como isso é verídico, basta pegar o 
mesmo texto, jogar de qualquer jeito em um papel, sem tipos e tamanhos de fontes 
adequados e comparar como fica o mesmo texto com foto, boxes, cores. Sem falar 
que a diagramação está entre os elementos que dá "cara" para uma publicação, que 
cria uma identidade para ela. 
 
Qual a importância do vínculo leitor-veículo? como saber se essa relação é 
satisfatória para ele? 
Cada vez fica mais evidente a relação do leitor com o veículo. Ele pode usar a 
internet [e-mails de contato, redes sociais, etc] para expressar como se sente em 
relação ao conteúdo da revista. Esse relacionamento é importante porque a revista 
pode se relacionar melhor com ele, oferecendo temas do interesse desses leitores, 
respondendo aos seus anseios, corrigindo possíveis falhas. O vínculo leitor-veículo é 
uma questão básica, afinal estamos falando de comunicação. Se ele não dá retornos 
de como a informação transmitida o tocou, o processo não se completa 
 
Quais as principais limitações do veículo impresso? Como impedir que as 
limitações impeçam o bom funcionamento do mesmo? 
Novamente, o exemplo que vou citar não pode ser visto somente como uma 
limitação do impresso. É uma característica desse tipo de veículo. Quando 
comparamos jornais e revistas a portais de notícias na internet, por exemplo, é claro 
que o impresso se mostra "limitado" na questão da publicação da notícia em tempo 
real. Por outro lado, o jornalista do impresso vai ter um pouco mais de tempo para 
produzir um conteúdo que não é imediato, mas pode ser mais amplo, completo e 
mais analítico. Desde que eu me formei em 2004, sempre trabalhei com jornalismo 
impresso. E considero essa uma área incrível. Talvez seja por isso que eu não veja 
tantas limitações nesse campo. 
 
Qual a importância de um editorial bem definido? Como ele auxilia os 
jornalistas que trabalham no veículo? 
Bem, ter uma linha editorial definida mostra quem é o veículo e quem é o público 
para o qual ele se dirige. E isso é uma norte para os jornalistas. Conhecendo a 
identidade da publicação e de seus leitores, o jornalista busca pautas que tenham 
relação com isso, uma linguagem textual e visual alinhada com essa identidade. Se 
não há linha editorial, não se sabe ao certo quem é, para quem se fala e como se 
fala. 
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WALTER LEMES SOARES 
Idealizador do projeto do Parque do Povo 

Data da entrevista: 18/09/2013 

Meio: pessoalmente 

 
O ex-prefeito Walter Lemes Soares foi o responsável pela criação do projeto do 
Parque do Povo de Presidente Prudente.  
 
Repórter: Nathália Vieira  
 
De onde surgiu a ideia de se criar uma área de lazer tão ampla como o Parque 
do Povo? 
O plano diretor de Presidente Prudente previa fazer ruas de movimentação, de 
penetração, aproveitando os fundos de vale. O principal fundo de vale que nós 
tínhamos aqui em Presidente Prudente que era o mais central, porque praticamente 
a cidade terminava ali na rua Soares Marcondes, na esquina com o parque. Era uma 
ocupação via fundo de vale e o principal fundo de vale era esse. Então eu ia fazer 
um projeto, como fiz de ruas. Mas daí como tinha que fazer o projeto das ruas, tinha 
o fundo que dividia. Junto com o engenheiro Eduardo, fizemos um projeto 
construindo entre as ruas avenidas para rechear a ocupação do fundo de vale. 
Como? Fazendo um bosque, que hoje tem, né?! Nós pensávamos que um bosque 
pudesse servir naquele tempo. Era muito famoso o cooper com obstáculos. Então fiz 
um projeto para arborização e as vias internas do parque para o cooper. E nas 
outras partes, praças esportivas. Então foi feito campo de futebol, aproveitando que 
tínhamos que fazer assim. Ocupar os fundos de vale aproveitando esse fundo de 
vale, essa distância, para criar entre as ruas praças esportivas, piscinas. Hoje tem lá 
a pista de atletismo, tem a praça olímpica. Tudo isso foi feito o projeto no meu 
tempo. Eu fiz a pista norte e para poder fazer essa obra toda era preciso desocupar 
o parque. Tinha muita moradia, muita casa de madeira, muitas pessoas que não 
tinham pra onde ir. Um lugar totalmente deteriorado. Então eu mandei um projeto 
para Câmara, para me autorizarem a ocupar algumas áreas que pertenciam à 
prefeitura e transferir as casas que estavam ali para um terreno em bairros já 
pavimentados etc. Esse foi um trabalho de foro muito grande que também foi feito 
pelo engenheiro Eduardo com psicólogas e assistentes sociais para saber se ele 
[morador do fundo de vale] tinha para onde ir, se tinha onde ficar até transferir essa 
casa pra um local definitivo. Então como é que a gente ajustava isso para poder 
transferir o pessoal dali? Esse pessoal foi transferido e começamos o Parque do 
Povo e a primeira parte fechada, que é daqui da Av. Brasil, de onde começa o 
Parque do Povo, até a Soares Marcondes. Isso aí foi feito com o financiamento que 
eu consegui junto com o Banco do Brasil, não só para o Parque do Povo como 
também para a pavimentação de Presidente Prudente. Eu dei início, fiz o projeto, 
construí uma parte e a outra parte construiu o Paulo Constantino, meu sucessor. O 
objetivo de ter sido construído o Parque do Povo foi não só de fazer uma via de 
trafego, como de urbanizar o fundo de vale.  
 
O senhor se lembra de algum morador que vocês tiveram contato? Algum 
nome? 
Não, não lembro de nomes. Porque isso aí, vamos dizer assim, foi feito pela 
Assistência Social do município. 
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Algumas pessoas que não aceitaram o projeto? 
É, teve pessoas que não aceitaram. Eu não gravei nomes não. Teve quem quis 
matar. Tinha os insufladores. Tinha um professor universitário daqui de Presidente 
Prudente, que ele morava numa casa dessas aí e ele insuflou o povo para não 
deixar fazer o Parque do Povo. Inclusive, praticamente armou o braço do cara para 
me matar. Eu descobri de onde ele era e que ele pertencia a uma igreja, que se eu 
não me engano tinha um pastor que se chamava Paulo. Moreno, alto, e eu me dava 
com ele. Aí eu fui falar com o pastor o que estava acontecendo. O pastor conversou 
com o rapaz. 
 
Como é para o senhor ver o Parque hoje? 
Eu fico satisfeito por ter projetado, por ter sonhado isso. Na minha época nós 
tínhamos uma faculdade de Educação Física aqui. Depois eu fundei a faculdade de 
Fisioterapia junto com a de Educação Física. Então surgiu a ideia do Parque do 
Povo, junto com as duas avenidas, tendo praças esportivas. Nós tínhamos a escola 
de Educação Física, como em toda escola tem que ter estágio, meu projeto era que 
os alunos do curso fizessem estágio nas praças esportivas do Parque do Povo. 
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WILSON JOSÉ DA SILVA 
Responsável pelas desapropriações do local 

Data da entrevista: 04/10/2013 

Meio: pessoalmente 

 
Wilson José da Silva foi o responsável pelas desapropriações do Parque do Povo no 
primeiro mandato do prefeito Paulo Constantino. 
 
Repórter: Nathália Vieira 
 
Como que era a região do Parque do Povo antes da construção? 
Lembro, era um córrego. Chamava Córrego do Veado e tinha muitos trilhos em que 
as pessoas atravessavam o córrego. Tinha um lugar com um barranco alto. Me 
lembro de uma coisa curiosa, que uma vez, antes de ser designado a construirmos o 
Parque do Povo, chegou uma pessoa lá na prefeitura e o Paulo [Constantino] me 
pediu para ir ver o que aquela pessoa reclamava. Aí eu fui lá ver o que era. Uma 
enchente no córrego fez derrubar o barranco, que tinha uns três a quatro metros de 
altura e a casa deste “caboclo” estava a dois metros deste barranco. E aí nós 
tomamos a providência de adiantar e retirar essas pessoas da beira do córrego. Foi 
designado esse programa pra construir. Mas o que é gozado é que já tinha o projeto, 
porque esse projeto do Parque do Povo foi feito na administração do Walter Lemes. 
E ele, quando saiu, o Paulo passou a assumir a prefeitura e deixou o projeto todo 
prontinho, tanto que quando o Paulo me convidou para assumir essa administração 
de construir o Parque do Povo, veio de Campinas um engenheiro muito famoso. Eu 
até fiquei amigo dele, porém já faleceu o Dr. José Carlos Homem de Melo, que era 
engenheiro de uma tal de PHN ou BHM. José Eduardo Homem de Melo, muito 
formidável, viu? Ele veio de São Paulo para me transmitir todas as informações do 
projeto que eu estava com ele na mão. Teve ainda o Dr. João Ceribelli Paca, que na 
época o Paulo convidou e foi o engenheiro administrativo da parte da prefeitura, e 
nós conseguimos fazer todo o Parque do Povo.  
 
Porque o senhor acha que foi convidado pra ser o intermediador das 
desapropriações?  
Deixa eu te contar uma coisa. É muito importante falar isso. Têm muitas pessoas 
honestas e corretas e acho que é obrigação de todos os cidadãos serem honestos e 
corretos. Isso não é fazer favor a ninguém, a não ser a si mesmo. Então o que 
acontece é que o doutor Luciano Pinheiro, que era o advogado da prefeitura naquela 
época, virou para o Paulo e disse: “Paulo, você tem trinta milhões para ser liberado 
do banco BNDES para fazer a obra do Parque do Povo e as duas avenidas (que 
depois levaram o nome de 11 de Maio e 14 de Setembro). Agora você precisa ter 
uma pessoa da sua confiança para administrar essa quantia e fazer todas essas 
desapropriações e construir as avenidas, porque se tiver qualquer relapso de 
deslealdade disto aí, tem muito vereador que pode te dar dor de cabeça”. Eu soube 
que o Paulo virou para ele e disse: “Eu tenho essa pessoa”. E aí mandou me 
chamar. Quando eu cheguei na prefeitura: “Olha o Dr. Luciano está me expondo 
essa situação aqui e eu quero convidar você pra administrar toda essa obra e esse 
valor aqui para construir essas duas avenidas”. Eu até pensei que o encargo era 
muito importante e de muita responsabilidade. Eu fui ter com o Dr. Luciano para 
saber quem deu o meu nome, porque se foi ele eu não tenho praticamente uma 
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necessidade de atender. Aí eu falei: “Paulo, amanhã lhe dou a resposta”. Aí quando 
foi à tarde eu fui ao escritório do Dr. Luciano: “Dr. Luciano, queria lhe perguntar o 
seguinte, como é que aconteceu? Porque vocês me chamaram na prefeitura para 
pegar a administração dessa obra?”. Ele respondeu: “Eu simplesmente falei com o 
Paulo que tinha uma obra muito grande e precisa ser administrador honesto. E ele 
disse que tinha a sua pessoa e te chamou”. Aí eu voltei lá e aceitei o cargo e graças 
a Deus fiquei muito feliz, pois nessa administração aí, parece que o Walter já tinha 
deixado o projeto feito. Tinha uma firma de Campo Grande (MS) que chamava 
Betumarco e o engenheiro Dr. Demosteles, que lidou comigo construindo essas 
duas avenidas. Então eu tinha o trabalho, pois lá não ia de carro. Era uma extensão 
muito grande e eram muitas trilhas. Meu filho tinha uma moto que eu tinha comprado 
pra ele, então eu ia com essa moto combinando com todos os moradores dali para 
eles saírem, para começarmos a fazer as obras da avenida. E nisso, a prefeitura 
designou uma área, em cima, na Cidade Universitária, do lado direito da rua capitão 
Alberto Mendes Junior. Tem uma área grande e lá que foram construídas várias 
casinhas para esse pessoal humilde, pobre, que estava lá na beira do córrego. 
Levamos para lá a maior parte. Os terrenos foram todos doados, pois davam dó, 
eram uns barraquinhos. Era muita gente humilde que estava lá. Mas graças a Deus 
foi tudo muito bem solucionado. 
 
Eles ganharam a casa e mais o valor das desapropriações ou a casa era o 
valor? 
Acontece que quem morava no córrego e que tinha propriedade, nós indenizamos 
todos. Por isso que a prefeitura gastou 30 milhões. O pagamento foi feito por 
avaliação. Eu simplesmente negociava. Virava para uma pessoa que tinha uma 
propriedade na beira do córrego e falava assim: “A sua propriedade, de tantos 
metros quadrados, nós vamos te pagar tanto. Nisso já tinha sido avaliado”. Assim, 
todo muito ficou satisfeito, a maior parte. Essas avaliações foram feitas muitos justas 
e corretas e todos entenderam, pois estavam sendo pagos por mais do que 
adquiriram. Eu tive um caso muito curioso, que era um senhor muito hábil, que eu 
até admirava ele. O Sr. Constantino Maluf, era uma figura importante em Prudente. 
Eu sabia lidar com muita gente. Ele fez uma carta para o prefeito, ou melhor, foi lá e 
reclamou para a prefeitura que tirassem esse negociador do Parque do Povo e 
colocasse outro, porque o que eu estava querendo pagar no imóvel era uma 
quantidade irrisória em vista ao valor que ele dava na propriedade, pois ele tinha 
argila para fazer porcelana. Aí fui ver o terreno que era dele. Era simplesmente uma 
olaria e fazia tijolo. Ele falou que tinha barro especial para fazer porcelana. A gente 
riu muito, mas quando eu conversei direito com ele e expliquei os motivos e toda a 
avaliação de valores, ele entendeu. Depois teve outro caso muito curioso, de uma 
pessoa que é muito bem quista aqui na cidade, que é o Domingos Ishii, um 
descendente de japonês. Eu cheguei pra negociar. Ah, eu vendi para o Dr.Ishii, mas 
ele não poderia ter feito isso pois já estava declarado que seria de utilidade pública. 
Aí ele falou assim, que o Domingos sabia que estava declarado, mas que comprava 
e não fazia questão. Ele foi muito hábil, pois realmente eu tive que negociar a parte 
dele, da parte que foi tomada do Parque do Povo. Mas ele ficou com a parte de cima 
e construiu os prédios, só que me deu um trabalho para negociar a parte dele, e por 
sinal eu não negociei. Ele queria uma valor, na avenida 11 de Maio, nós tínhamos, 
se não me engano, quase certeza de que era isso, 68 desapropriações a fazer e eu 
fiz 62 amigável, só ficaram seis e essas eu não fiz mais, porque eram determinados 
japoneses e que por sinal eram pessoas muito boas de se lidar, mas que tinham 
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entregado a causa para o Dr. Daniel Yamashita. O advogado não deixou eles 
negociarem comigo, mas tiveram outros japoneses que foram muito legais e fáceis. 
Mas todos são ótimos. E da av. 14 de setembro, que foi bem mais. Se não me 
engano eram 116 desapropriações. Eu cheguei a fazer 92 ou 96 amigáveis, as 
outras eram pessoas que criaram caso. Eu nunca discuti, tanto que, curiosamente, 
depois que passou isso e que a prefeitura não pagou o absurdo que eles queriam, 
cujo os valores foram jogados na dívida ativa da Prefeitura, parece que isso entrou 
em tais de precatório. Mas quando isso entrou em dívida ativa, alguém andou me 
procurando querendo voltar a negociar comigo, mas agora não era mais comigo. Eu 
fazia sempre a parte amigável, quando isso não ocorria eu declarava no processo: 
“impossível negociar amigável, passe para jurídico”. E foi assim que ficou na mão da 
Justiça umas 10 ou 12 desapropriações do lado da avenida 14 de Setembro e seis 
do lado da 11 de Maio.  
 
Como foi o processo de desapropriação? 
Eu tinha o valor máximo, que eu também achava que estava justo. Esse valor já 
estava avaliado por uma pessoa, que na época foi contratado pela prefeitura. Era 
um engenheiro que tocava a obra, que fazia construção e terraplanagem, o Dr. 
Nilton Silestre. Sei que era a responsabilidade dele todas as desapropriações, que 
foram feitas de forma amigáveis. Naquela época o Dr. Nilton Silvestre havia 
escolhido uma pessoa para ajudar. Hoje ele já é um engenheiro praticamente 
aposentado, o Dr. Marcos Ferro. Ele era um recém-formado que fez todas as 
medições das áreas a serem desapropriadas. Quando eu fiz as desapropriações já 
estava com todos os cadastros da área e com a escritura. Então, quando acabava 
de fazer uma desapropriação, a minha secretária, que era a Dona Maria do Carmo, 
eu dizia: “Maria, com Fulano de Tal tá negociado. Lavra a escritura”. Agora algo 
curioso, vários proprietários que foram desapropriados, mas ficaram com terra onde 
não era o Parque do Povo. Esse proprietários tiveram a vantagem de ver o quanto 
valorizou a área deles, tanto que muitos deles reconheceram isso, que valorizou a 
área. Eu tenho uma passagem muito curiosa. Quando cheguei à rua Rio Claro e falei 
com uma madame que tinha que desapropriar. Ela criou um caso lá e eu resolvi 
todos. Passados uns dias, quando estava terminando a obra, eu passei lá e chamei: 
“Senhora, o que eu prometi foi cumprido?”. Ela se alegrou: “Nossa! Tô feliz da vida 
seu Wilson. Eu tinha um córrego fedorento no fundo da minha casa e hoje eu tenho 
uma avenida”. Mas o caso dela era mais sério e eu chamei o Dr. Paca e disse: 
“Quem fez esse projeto aqui é gente que não sente a dor dos nossos conterrâneos. 
A rua Rio Claro não precisava tomar todas essas propriedades. Nós poderíamos 
rebaixar a avenida até o córrego. Tem quase 100 metros e nós podemos alargar de 
20 a 25 metros com cada propriedade dessa e pagar eles o que vai ficar para beira 
do córrego. Ainda dá para eles pagarem o asfalto”. Aí o que nós fizemos? Fomos lá, 
mudamos o projeto, rebaixamos, deixamos a rua Rio Claro.  Ela iria desaparecer. A 
avenida 14 de Setembro passava nela. Aí a deixamos em cima, rebaixamos 20 a 30 
metros para baixo, e ainda sobrou entre 60 a 70 metros até o córrego. Todas essas 
pessoas ficaram felizes. E toda essa área valorizou muito. 
 
O senhor lembra mais ou menos os valores dos terrenos recebidos pela as 
desapropriações? 
Não tenho a menor ideia. Mas isso foi bem avaliado. Eu lembro perfeitamente que 
isso foi debatido. Eu chamava o Dr. Paca e o Dr. Silvestre para entrar em um acordo 
e solucionar o problema. Teve algumas pequenas desapropriações, poucas, que 
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teve essa justificativa. Quando a pessoa apresentava uma causa justa, aí nós 
pagávamos tudo aquilo. Do lado de cima na 11 de Maio tinha o filho do senhor Canjo 
Yoshinaga. Ele foi muito foi muito legal e reconheceu, “Mas eu tenho essa água que 
nasce e aqui junta muito agua” questionou. Eu falei: “Sr. Canjo, nós teremos que 
solucionar esse problema. Não podemos deixar essa água que junta aqui na sua 
propriedade descer. Na avenida teremos que fazer uma canalização. Chamei o 
engenheiro e falei tudo isso para ele. E isso foi feito. Ele tinha o sítio dele e era bem 
fechado, só que nós íamos tomar uma parte e demolir a cerca dele. Ele perguntou: 
“o senhor vai fazer a cerca para mim do jeito que era”. Eu disse: “pode ficar 
tranquilo”. Quando estava terminando de fazer as obras eu pedi para fazerem um 
alambrado direitinho. Ficou ótimo. Até hoje passo lá e vejo o Sr. Canjo feliz da vida.  
 
Quais as dificuldades que o senhor encontrava ao tentar fazer uma 
desapropriação?  
Nós estávamos oferecendo um valor que era bem avaliado e justo. Estava 
oferecendo também uma garantia a determinadas pessoas. Eu não tive dificuldade 
nenhuma. Nós argumentávamos e aqueles que queriam ficar com um pedaço, iam 
receber um grande benefício, porque o pedaço que ele ficaria seria de frente para a 
11 de Maio ou na 14 de Setembro. 
 
O que o senhor sentia cada vez que iria se reunir com uma família que iria ser 
desapropriada? 
Todos ficaram muito felizes. Todos os que a prefeitura tomou um pedaço e que 
ainda ficaram com uma parte. Como nós tínhamos o projeto de fazer as duas 
avenidas asfaltadas, nós já sabíamos quanto iria custar para nós fazer a avenida, 
porque isso já estava acertado com a Betomarco. Eu chamava o morador e dizia 
que a parte avaliada custava tal valor. “Mais avenida que vai passar aqui na sua 
frente vai ficar em 4 mil. Eu vou propor o seguinte, o senhor assina a escritura para a 
prefeitura, alegando que o senhor está vendendo e pagamos o asfalto para o 
senhor, aí quando o senhor assinar, vai assinar a escritura recebendo um recibo de 
quitação, dizendo que vendeu por 4 mil e pagou o asfalto por 4 mil”. E assim 
aconteceu. Tinha um moreno na Avenida 14 de setembro e ele tinha uma casinha 
bem humilde, que por sinal ficou lá, só que valorizou tanto que vem aquele ditado: 
“Aonde chega o progresso, quem não pode espirra”. E é uma verdade, porque quem 
não pode custear... Vendeu e saiu. O que aconteceu ali foi que muitos venderam 
porque apareceram ofertas vantajosas.  
 
A partir de outros trabalhos soubemos que alguns moradores tiveram que 
vender toda a casa, porque o espaço estava comprometido. Sabemos também 
que o valor era justo, mas talvez não desse para comprarem a casa em outro 
lugar. 
Mas todos esses que não tinham condições nós mudamos para esse lugar que eu 
estou te falando. 
 
Mas todos aceitaram mudar para esse lugar? 
Mas veja bem, tem lá uma casa muito boa no mesmo lugar. Era um Frei que tinha 
uma propriedade, recebeu um terreno no lugar e fez uma casa ótima porque ele 
tinha recursos e ele fez. Tem outro sujeito que era dono de uma tinturaria, e eu 
troquei para ele o seu terreno. E aquele que eu te falei, que eu cheguei lá no terreno 
dele e perguntei se ele estava satisfeito, que tinha ficado em um área valorizada e 
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tudo. Ele na mesma hora me trouxe um frango como presente. Eu não queria 
aceitar, mas ele insistiu e disse que seria uma ofensa eu não aceitar. Agora teve 
gente que colocou na cabeça dos moradores que o terrenos iria valorizar mais e se 
a prefeitura não fizesse a avenida não valorizava nada. Parece que os que foram 
lidar com o Yamashita, ninguém quis. 
 
O senhor lembra algum caso específico que chamou a atenção do senhor?  
Eu não tive dificuldade porque eu não discutia. Eu não inflamava com ninguém. 
Simplesmente sabia aonde iriam meus limites. Tinha o apoio do Dr. Paca, então 
alguém que criou caso eu mandava para o jurídico.  
 
Enquanto tempo que ocorreram essas desapropriações? 
Acho que não levei um ano. Se não me engano foram dois anos entre 
desapropriação e construção. É muito fácil saber, porque quando eu terminei o 
assunto do Parque do Povo eu entrei para a presidência da Prudenco. Parece que 
foi fundada em 78 ou 79.  
 
O senhor consegue enxergar algo negativo na construção do Parque do Povo?  
Nunca. Eu fui muito feliz em ter dado o esforço que dei, por tudo o que fiz na cidade. 
Porque o que eu falei foi o seguinte, eu vou aceitar fazer isso porque eu vim morar 
em Presidente Prudente e fui muito bem acolhido aqui. Quando terminamos todo o 
trabalho do parque eu falei paro Paulo [Constantino] que a minha obrigação estava 
cumprida. E ele falou: você vai me ajudar assumindo a Prudenco. Quando assumi, já 
fui combinado que iriamos asfaltar o Bongiovani todinho. Foi ótimo! Agora tem uma 
coisa curiosa, na rua Wilson Shuster, uma criatura que morava nesta rua, que era a 
gerente importante no Caixa Econômica. Essa madame criou um caso de primeira. 
Foi que ela não queria pagar o asfalto e achou caro. Eu sei que ela falou que não se 
interessava em ter o asfalto na rua. 
 
Em sua opinião quais os benefícios que o Parque do Povo trouxe para cidade e 
para os bairros no entorno? 
Trouxe tantos benefícios. Foi um grande benefício para toda a cidade, onde muita 
gente pratica atletismo, assim como dentro do Parque estabeleceram-se grandes 
áreas de lazer público, área de ginástica. Além disso, o benefício que a maioria 
encontrou foi como eu, que fiz toda essa área e não esperava que iria ser tão feliz 
como fui com a minha boa vontade de construir o Parque do Povo. Pois quando isso 
aconteceu, meus filhos já tomavam conta da firma da Copauto Automóvel, que era lá 
na Avenida Brasil. 
 
Lembra de mais algum engenheiro que auxiliou na obra?  
O irmão do Marcos Ferro. Eu não lembro o nome dele, mas foi o Nilton Silvestre o 
encarregado de cada avaliação. E o Alfredo Penha nessa época não era nem 
formado. Depois, no mandato do Tiezzi que ele assumiu. 
 
Quando vocês foram assumir o terreno do Parque do Povo, tinha alguma parte 
física que o Walter Lemes havia deixado? 
Não fez nada. O Valter entregou a verba. Inclusive eu fui a São Paulo com o Moacir 
Fregolin, no banco levantar o dinheiro. O Dr. Demósteles ainda não tinha recebido 
nada, porque o dinheiro não havia sido levantado. Na época eu conheci o diretor do 
banco BNDES, um mineiro, mas agora não lembro o nome. Eu fui até a capital para 
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levantar dinheiro e ele deu a ordem para o dinheiro ser passado para o Banespa de 
Prudente. Eu acho que eram 33 milhões e 200 mil. 
 
Como acontecia a avaliação da imobiliária? 
Tinha alguns casos sim, mas eu não me lembro. O engraçado é que quando 
estávamos fazendo a obra, os problemas que surgiam deixavam para que eu 
resolvesse, mas isso foi em outra parte.  
 
Vocês visitavam os moradores no sentido Brasil a Manoel Goulart? 
Sim, mas tinha algum caso de propriedade que ia passando no fundo. Eu ia pedindo 
para os proprietários passarem para deixar as máquinas entrarem. Já estava 
marcado, tinha a marcação onde estavam as medidas. Eram assim as negociações: 
fazia uma e não conseguia fazer com que estava na frente, um porque chamou 
parente, outro porque criou um caso com outro, e eu conversava com o encarregado 
para começar com quem já havia permitido.  
 
Mexer com caso de valor sentimental é mais difícil. Se o senhor sentisse que 
estava prejudicando a família de algum proprietário o senhor continuaria? 
Mas sabia que estava fazendo o bem para todos. Como graças a Deus fui muito 
bem recebido por todos que eu visitei, perguntando se o que eu havia prometido 
tinha acontecido. Eu voltava lá e as pessoas só agradeciam. É que os de baixa 
renda, não é que vou dizer que eles venderam antes da hora, o sujeito que vendeu 
se dá por feliz porque vendo no valor e do jeito que ele queria. Só que um Vivaldino 
que enxergou que vender depois ia ser muito mais vantajoso.  
 
 
Que parte das obras no Parque do Povo contaram com a ajuda da Prudenco? 
Essa parte aí de dentro foi a Prudenco que fez as quadras, os parques infantis. 
 
Qual a sensação de saber que o senhor ajudou a construir o parque? 
Eu tenho a sensação, graças a Deus, de muita felicidade na vida, porque eu aprendi 
isso aqui. Faça o bem e não olhes a quem. O obrigado nem sempre vêm. Faça o 
bem por amor a Deus, que a recompensa virá dos céus. Isso eu aprendi quando eu 
era criança e nunca saiu da minha cabeça. Todo cidadão tem por obrigação de ser 
honesto e correto, cumpridor dos seus deveres. Mas aquele que sabe que isso dá 
bom resultado são mais privilegiados, porque o importante é saber o que que tem 
que ser feito e fazer com honestidade e lealdade. Não há travesseiro mais macio do 
que uma consciência tranquila. Isso é importante. Aí deixa eu te falar o meu 
currículo de vida. Creio em Deus Pai e vivo conforme seus mandamentos. Já briguei 
por justiça e por lealdade, não me arrependo, vivo feliz. Peço a Deus estar lúcido na 
hora de partir dessa vida para o além. Se não estiver chorando de dor, quero rir de 
alegria. Se rolar alguma lágrima, será por separar-me da Fátima e da família que 
sempre amei. Então eu só acho o seguinte: eu me considero um homem felicíssimo! 
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PAULO CONSTANTINO 
Ex-prefeito da cidade  
Data da entrevista: 23/09/2013 
Meio: pessoalmente 

 
Depoimento do ex-prefeito, eleito em dois mandatos, e que teve importante 
participação na implantação do Parque do Povo em Presidente Prudente. 
 
Repórter: Nathália Vieira e Amélia Xavier 
 
Íntegra do depoimento feito por Paulo Constantino a respeito da construção do 
Parque do Povo. 
 
Porque investiu no Parque do Povo, um projeto que era de seu antecessor no 
governo? 
O Dr. Walter Lemes Soares foi idealizador do Parque do Povo. Ele e o governo dele 
tiveram a ideia de fazer uma área de lazer. De princípio era esse o pensamento, 
uma área de lazer para o povo e ele já estava praticamente no fim do mandato dele, 
isso em 1976. Por volta de agosto meu nome começou a aparecer com 
possibilidade. O Walter era o prefeito e o meu sócio, então a gente tinha facilidade 
de comunicação e já tinham quatro candidatos a prefeito. Quando nós saímos 
candidatos o Walter foi mostrar as obras que ele fez em Presidente Prudente. Ele 
fez uma bela administração e me passou a prefeitura em condições sólidas 
tecnicamente falando, financeiramente, administrativamente, politicamente e me 
passou a incumbência de desenvolver o projeto que ele tinha idealizado, que era o 
Parque do Povo e outros mais.  
Mas acontece que o Parque do Povo era um fundo de vale praticamente no centro 
da cidade. A cidade não tinha esse lado de cá. O Jardim Bongiovani estava 
começando. O Jardim Morishita, essas avenidas não existiam. Atravessavam para 
cá a rua Antônio Rodrigues, a avenida Brasil, avenida Coronel Marcondes, a Rua 
Donato Armelim, Avenida da Saudade. E depois era Avenida Manoel Goulart e 
Avenida Washington Luís. Mesmo assim a Avenida Manoel Goulart parava aqui 
perto da Unesp e a Av. Washington Luís um pouquinho pra frente do tênis. Então 
não tinha nada pra lá também. Não tinha o Jardim Paulista, praticamente vamos 
dizer para uma cidade naquela época de 60 mil a 70 mil habitantes, hoje tem 
214.218 mil habitantes. Então precisava fazer com que fossem alargados os 
horizontes da cidade pra fazer vamos dizer assim a cidade crescer. O Walter me 
deixou a prefeitura em situações boa. Ele inclusive deixou uma maquete que a gente 
colocava em praça pública, mostrando para o povo. Essa maquete deve ter na 
prefeitura ainda... Foi feita uma maquete grande, bonita, mostrando como deveria 
ser o Parque do Povo.  
O Walter começou a buscar dinheiro por fora e conseguiu um empréstimo no Banco 
do Brasil, me parece. Deixou 10 milhões de cruzeiros. E então eu tinha a ideia do 
Walter, e a prefeitura em situação boa e com possibilidade de dar um início, porque 
o banco ia nos emprestar, mas eu tinha que buscar outros recursos. Naquela época 
existia o BNH, era o Banco Nacional da Habitação e foi onde nós conseguimos uma 
grande ajuda para canalizar uma parte e esse projeto Parque do Povo. Ele deveria 
sair na zona leste, mas precisava ser desapropriado várias casas, pra abrir, para 
chegar na zona leste. Nós mudamos um pouco o Parque do Povo e fizemos um 
projeto fazendo a Av. Tancredo Neves. Fizemos o projeto, iniciamos a avenida, ficou 
meio desmembrado pra ligar na Zona Leste. Pra ligar a rodovia SP-425 por lá pela 
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zona leste nós fizemos o Parque do Povo, galerias de aguas pluviais e nós iniciamos 
na Rua Antônio Rodrigues e viemos até a Avenida Brasil e ali os rios, os córregos de 
toda a baixada caiam ali e nós canalizamos dali até chegar aqui na Avenida 
Marcondes. Depois fomos fazendo o Parque do Povo, mas os recursos acabaram e 
o nosso prazo era quatro anos. Aí vieram as leis novas e eu achei que tinha sido 
eleito pra quatro anos, então ia ficar os quatro. Passei os dois últimos anos para o 
professor Ditão, meu vice por razões várias, principalmente de saúde. E o professor 
Ditão como vice-prefeito, assumiu o cargo de prefeito na sequência por mais dois 
anos. Foi o primeiro mandato de seis anos do Brasil para os prefeitos. Depois foi o 
eleito o MDB, com Tiezzi como prefeito, mas veio o problema do abandono. Não foi 
colocado um tijolo durante os seis anos no Parque do Povo e a cidade ficou 
abandonada. E o projeto do Parque do Povo descia passava por onde é o Shopping, 
hoje lá encontrava as galerias de aguas pluviais que vinha lá da Sanbra, da igreja 
Maristela, lá do alto do Jardim Aviação. E depois virava-se um córrego maior, 
encontrava na frente do tênis [Tênis Clube]. Essa bacia formava um córrego maior e 
passava a ponto, ali tinha o antigo frigorífico Bordon, do lado de lá do córrego. Tinha 
o curtume Crepaldi e o Parque do Povo terminava um pouco além da ponte do 
Bordon mas nós demos conta de fazer. Na segunda administração foi que nós 
terminamos com recursos do BNH, com ajuda dos governos e deixamos a prefeitura 
em condições extraordinária de equipamentos de dinheiro, sem dividas. Nós criamos 
a Prudenco, para ajudar na administração. Foi feito muita coisa, veio o prefeito 
depois de nós, ele ajudou nas obras. A administração pública o grande defeito é 
quando o outro prefeito não gosta do que saiu... O caso meu com o Walter, nós 
estávamos bem eu dei seguimento em todos os pensamentos, as obras dele e nós 
dizemos que foi possível fazer. Nós criamos o lema de 40 anos em quatro. O que 
significava isso? Que nós íamos manter o povo informado do parque e tudo porque 
nós íamos procurar alargar os horizontes. Abri duas avenidas e fizemos essa pista 
sul, que hoje é a 11 de Maio e fizemos a pista norte, que é a 14 de Setembro. Então 
nós precisávamos trabalhar e deixamos a prefeitura em condições. O prefeito que 
me sucedeu ele ajudou muito também. Prudente cresceu. O nosso projeto de 40 em 
4, nós fazíamos um símbolo na altura de um homem 1,60 1,70 1,80 um 4 bem 
grande e no meio nós colocávamos um 40 escrito 40 e todas as nossas obras 
inclusive o Parque do Povo. A gente procurava manter o povo informado, então eu 
queria que o povo ficasse sabendo que obra era aquela, porque que ela foi feita, 
quem planejou, quem construiu, quanto custou, qual o responsável e todas as 
informações nós fazíamos um bauzinho de concreto e punha no pé das nossas 
obras, todas as informações pra história. Mas o prefeito que me sucedeu ele entrou 
com birra e ele não queria que o povo fosse informado, sempre fazendo em 
beneficio pra ele ou pra família dele. Mas ele não informava o povo. Tirou todos os 
nossos quadros, todas nossas informações, ele tirou, vamos dizer assim, eu acho 
que hoje nós temos dois símbolos que criamos, um que está aqui perto da Guaíba, 
ali naquela rotatória, naquele pirulito, ali deve ter no pé daquilo. Lá nós deixamos 
tudo referente ao Parque do Povo. É deixamos um na avenida Manoel Goulart, 
quando nós demos continuidade da Avenida Manoel Goulart até chegar na rodovia. 
Depois, posteriormente, até chegar no setor de Água e Esgoto de Presidente 
Prudente e que depois veio a ser a Sabesp. Nós demos a rodovia chamada Rodolfo 
Bonfliguiolli. Nós tivemos que fazer muitas desapropriações pra abrir ruas e pra 
construir o Parque do Povo. Nós demos muito trabalho para os juízes, para os 
promotores, porque cada um tinha o seu pedacinho. Um tinha sua “chacrinha” outro 
seu terreninho. Fizemos muita desapropriações, porque era um brejo, era um fundo 
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de vale muito grande e nós queríamos fazer e fizemos. Mas também teve muita 
briga, muita discussão entre os vereadores, porque uns achavam que era bom, mas 
outros não. Naquela época Prudente não tinha nenhuma obra de vultosa assim, tipo 
daquele viaduto que nós fizemos, tipo do Prudentão, do Parque do Povo, as 
avenidas, a Prudenco. Nós criamos uma infraestrutura. Fizemos com que fosse 
criada uma lei na prefeitura. Os vereadores criaram essa lei a pedido nosso e nós 
aprovamos uma lei que obrigasse o funcionário público prestar uma prova. Os 
funcionários eram postos lá pelos cabos eleitorais. Nós conseguimos também fazer 
com que os pagamentos fossem feitos através de bancos, para que ninguém da 
prefeitura pusesse a mão no dinheiro. Procuramos fazer uma administração seria, 
responsável, idônea e com muita informação.  
Naquele pico, naquele simbolozinho na avenida Manoel Goulart onde tem a Unesp, 
a esquerda para ir para o shopping. Ali também nós fizemos um, vamos dizer assim, 
uma tumba para informar quanto custou, quem fez, quando projetou, dando todas as 
informações. Acho que nós temos que ter essas informações, porque Prudente 
passou de 70 mil habitantes para 218 mil habitantes. O Brasil cresceu. O mundo 
mudou. Prudente mudou e cresceu, mas a nossa preocupação é dar o suporte ao 
futuro de Presidente prudente. Era ter ruas, avenidas, áreas de lazer. Nós temos o 
Centro Olímpico, na época foi a primeira piscina olímpica do interior de São Paulo, 
foi a segunda piscina olímpica do Estado de são Paulo. Nós fizemos os Jogos 
Abertos duas vezes com sucesso absoluto, graças a Deus. Fizemos o que podíamos 
e que não podíamos. Nós achávamos que devíamos ir em frente e procurávamos 
apoio. O povo me dava apoio. Os promotores, os juízes, não tivemos uma briga com 
ninguém. Quando vinha uma autoridade, nós recebíamos essa autoridade, que nos 
visitava. Prudente tinha progresso, paz desenvolvido, como no símbolo da bandeira, 
que fala “Ordem e Progresso”.   
E procuramos criar uma infraestrutura em quatro anos de governo, pra poder fazer 
prudente crescer 40 anos baseado na estrutura que nós montamos. Isso falando que 
vieram pessoas de fora que acreditaram em Prudente e investiram na cidade. Nós 
montamos três distritos industriais em Prudente, que são os únicos que tem até hoje. 
Fizemos 12 conjuntos habitacionais, 80% das moradias populares BNH, de governo, 
Caixa Econômica, 80% das casas foram feitas nos nossos 4 anos. Nós demos 
muitas oportunidades, todo mundo teve sua primeira casa, Cohab, Cecap, Santa 
Paula, Brasil Novo, Ana Jacinta, São Pedro. Fizemos casas populares para todo 
lado e os outros prefeitos que vieram, naturalmente, eles fizeram tudo o que foi 
possível fazer. Nós tivemos bons prefeitos, tivemos a oportunidade do povo sentir o 
crescimento da cidade. Ficamos com a consciência tranquila, e com certeza o dever 
cumprido.   
O Parque do Povo foi uma obra cara. Os adversários apelidaram na época de obra 
Faraônica. Não era obra para ser feita, mas ela tem hoje aproximadamente, uma 
extensão de 3 mil metros. E é esse símbolo que vocês veem aí. É onde hoje fica o 
terreno mais valorizado da região de Presidente Prudente, são os terrenos 
localizados na região do Parque do Povo. Nós não desalojamos ninguém para pior. 
Alguns que resistiram, não querer sair da suas casinhas. Nós comprávamos outras 
casas com dinheiro da prefeitura, o dinheiro do povo, e dávamos para o cara morar. 
Ele não podia ficar aqui na rua. Compramos algumas casas, pagávamos e 
ajudávamos a construir. Acabamos com as favelas que tinham em Prudente. Você 
vê que em Prudente não havia favela, ali no Furquim antes era tudo favela. Então a 
gente procurou dar trabalho, através dos distritos industriais. Fizemos o Mario 
Amato, ao lado do Ana Jacinta. Ali foi um projeto baseado em estudos, em 
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perspectiva de poder morar Ana Jacinta e Mario Amato juntos, o maior conjunto 
habitacional do estado de São Paulo na época em 1982.Não podemos jogar o 
dinheiro do povo fora, então procuramos fazer com que Prudente não fosse só o 
Parque do Povo, mas que tivesse lugar para morar, lugar para estudar. Nós criamos 
a escola de Educação Física, nós criamos a faculdade que era a única, a terceira do 
Brasil de engenharia cartográfica, que existe até hoje, escola de engenharia 
cartográfica, escola de Educação Física e a fisioterapia.  
O Prefeito que me sucedeu na primeira administração, ele abandonou o Parque do 
Povo. Quando eu voltei ficou mais difícil para mim dar seguimento, porque choveu, e 
ia desmontando, acabando com tudo. Só sei que tendo força, querendo, saúde e 
pensando em Deus a gente chega lá... Então nós procuramos fazer em que 
Prudente não fosse só, um ninho entre a avenida Washington Luiz, Avenida Brasil, 
aquele pedacinho ali... A fábrica de asfalto era obra faraônica, o povo era pobre... 
Mas sabe a administração pública é muito desse tipo e tem muita coisa que vocês 
precisam aprender. Tem muita coisa que é, mas não parece, e tem muita coisa que 
parece, mas não é. Política é um negócio danado sabe. Depende o jeito da 
mensagem que o político solta. Você tem que avaliar os prós e os contras.  
Teve um prefeito chamado Watal Ishibashi, que foi um bom prefeito. Ele era vice 
prefeito de um prefeito que mataram, o Florivaldo Leal. Esse prefeito tinha uma 
liderança grande, a japonesada me ajudava, barbaridade. 
Olha não é fácil, é difícil, mas não é impossível administrar uma cidade. Mas ainda 
penso e vou repetir pra você, 95% da humanidade é boa, e desse 95, mais da 
metade sofre calado, trabalha, não participa ativamente. Os que participam 
ativamente ainda dividem em duas camadas: uns contra e o outros a favor. É 
complicado, hoje quando entrei na campanha política, faltava 40 dias para eleição. 
Eu era candidato, ninguém me conhecia, eu mandei fazer uma pesquisa e gostei do 
resultado. Eu não tinha a mínima chance de ser prefeito, 40 dias da eleições os 
outros candidatos estavam fazendo campanha. Aqui tinha um padre, que é o padre 
Leão, que cuidava dos meninos pobres aqui no lar. Se você visse esse padre andar 
na cidade pedindo apoio pra mim, pedindo ajuda para o povo entender, ele me 
ajudava em tudo, mesmo sem entender. O dia que eu estava meio triste, ele me 
empurrava com palavras bonitas e eu acredito muito em Deus. 
Quando eu entrei na Prefeitura também, eu chamei os evangélicos [e disse]: "Olha 
eu sou católico, mas eu quero também as orações do povo prudentino". Então toda 
manhã ia um evangélico reunir os funcionários da prefeitura. Começou com ou dois 
participantes, mas depois todos os funcionários participavam as sete horas da 
manhã da oração do evangélico. Então eu sempre tive apoio dos evangélicos, dos 
japoneses e católicos.  
Eu não fui feliz na segunda administração, porque o bispo que entrou, o dom 
Agostinho, nós tivemos uns atritos. Porque no meio do Jardim Bongiovani, já com 
progresso, tinha um barracão velho caindo aos pedaços, que era onde um padre 
celebrava as missas. E eu conversei com o Dr. Anvar Damha, que era um homem 
forte, o começo da vida dele foi na prefeitura, como engenheiro. Falei: "Dr. Anvar, 
preciso fazer uma praça no Bongiovani, preciso fazer uma praça pro povo, e a 
prefeitura deu uma área pra igreja católica, fazer uma capela, no alto do Bongiovani, 
lá em cima”. E não fui eu quem dei não.  
A avenida Ana jacinta eu pedi para pôr o nome, porque não tinha nada para aquele 
lado. Porque saindo dali, onde tem o Muffato hoje, tinha uma estradinha de terra, 
onde tinha o matadouro, onde fiz o Museu. Ia por ali afora, passava onde é o 
Balneário da Amizade, então nós fizemos ali a Cohab e Cecap. Ali eu achei um 



141 
 

direito de pôr uma homenagem pra minha mãe, mas eu fiz muita coisa. Eu acho que 
eu fiz muita coisa, mas acho que não fiz mais que minha obrigação.  
Aqui por exemplo a 11 de Maio nós estávamos fazendo o projeto CURA. O professor 
Ditão era meu vice, ele fez uma brincadeira que pegou, sabe o que é uma piada 
uma brincadeira? Não era pra ser 11 de Maio, era pista sul. Nós procurávamos uma 
data, tanto é que nós colocamos 14 de Setembro, quando foi fundada Presidente 
Prudente, na pista norte. Mas em uma piada que ficou, e tem uma coisa interessante 
que parece que você não pode falar mal. 
Esse negócio de 11 de Maio não era pra existir, porque todo mundo foi contra. Os 
juízes foram contra, os promotores foram contra, tudo foi contra. Mas porque ficou 
11 de maio? Eu mesmo não sei dizer pra você, mas sei dizer que foi uma 
brincadeira que colou, de mau gosto por sinal. Agora você sabe o que acontece, 
depois que um comerciante ou um dono de uma casa, um lugar que não tem nome, 
se conseguir passar a escritura e começar com um nome, depois você não tira mais, 
porque a Justiça não deixa. 
Eu trabalhei oito anos na Andorinha, sai prefeito, dei oito anos da minha vida por 
Prudente. Eu acho que a vida útil de um homem, 40 anos, eu dei 20% da minha vida 
em prol de Presidente Prudente. E nunca tive vaidade não, viu, pelo contrário nas 
festas assim eu não ia não. Sempre iam os meu vices e os vereadores. Todo mundo 
político gosta de festa e eu não gosto. Eu não vou em festa, eu não vou em praia. 
Eu gosto de sossego, de paz e de trabalhar. 
Yoshinaga, aquele ali não gostava de mim não. Esses estrangeiros ficavam 
impressionados de ver eu de muleta, trabalhando, correndo, brincando, sabe, ou 
mesmo dirigindo meu carro. Eu tinha um gravador deste tamanho aqui, naquela 
época eu andava com um gravador gravando, se tinha um buraco eu gravava, rua 
tal, lugar tal tem um buraco; de noite rua tal, quadra tal tem uma lâmpada queimada. 
Na rua tal passei na calçada e a empregada estava usando água do povo beber. 
Vila Formosa não tinha água para o povo beber, então ficava brigando. “Não 
desperdiça não, essa água e para o povo beber, pelo amor de Deus, para de lavar a 
calçada”. Eu colocava fiscais também pra ficar de olho. 
No primeiro mandato eu pedi uma licença de noventa dias, porque eu estava com a 
intenção de fazer um tratamento de saúde e resolver os meus problemas de briga 
interna dos meus negócios na Andorinha. Quando eu saí da Andorinha os meus 
sócios me passaram a perna, tiraram o meu representante e colocaram um 
representante do Silva, que foi o Ricardo, que está lá até hoje. Eu fui tirando licença 
de noventa em noventa dias, que a lei permitia e permite, e eu tirei pra cuidar dos 
meus assuntos particulares. Noventa dias não resolvi, mais noventa não resolvi, e 
até hoje não resolvi, vocês acreditam? Lá dentro da Andorinha não é tudo flores, 
dentro de toda empresa tem os que concordam e os que discordam. 
A segunda administração eu preparei a prefeitura para entregar para o Agripino. Aí 
apareceu um cidadão lá, uns trinta dias antes de eu entregar a prefeitura e disse, 
“Sr. Prefeito eu estou aqui em nome do prefeito eleito professor Agripino, eu quero 
conhecer a prefeitura”. O caboclo ficou lá uns dez dias e disse: “Paulo do céu, não é 
isso, o professor está enganado, as informações que ele tem que a prefeitura está 
endividada, você já pagou até salário, décimo terceiro salário de dezembro já estava 
tudo pago, estava tudo certo”. Ficou só dez dias, foi pra ficar trinta e ficou só dez. 
Anotou tudo que queria, mostrei tudo pra ele. 
Eu sei que a Maria Auxiliadora não ganhava para trabalhar, ela ajudava o secretário 
da saúde, porque é uma área complicada. Ela foi professora primária, ela ajudava a 
secretaria da educação. O meu lema eu impus a ela e a quem trabalhava comigo, eu 
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sou contra dar o peixe eu acho que a gente tem que ensinar a pescar. Eu sou contra 
você ficar dando esmola, você tem que dar condição do sujeito, crescer conhecendo 
as dificuldades, lutando e você ajudando, você dar dinheiro para comprar a 
consciência, um voto, eu fui contra e ainda sou contra. Eu acho que não resolve a 
vida com esmola, ai todo mundo fica malandro, todo mundo não quer trabalhar, acha 
que não é necessário, que não é preciso, que dá pra viver com malandragem. Eu 
acho que não é por aí, deve haver seriedade. A Auxiliadora ela participava, ela 
visitava e aonde ela ia ela levava as pessoas. Ela tinha uma turma de moças, 
mulheres dentro da prefeitura que ajudavam muito ela. Ela trabalhava demais, 
sábado, domingo, dia santo, de noite, feriado, nós não tivemos descanso. E ela 
levava o pessoal para visitar as creches. Ela gostava e gosta muito de criança. 
Então ela todo dia ia em uma creche, em um lugar que ela pudesse marcar a 
presença dela ou do prefeito, ou do bem. Ela procurou fazer o bem, não é fácil, tá? 
Hoje é que acho que mudou muito, mas o pobre não aceitava muito assim, você 
entrar na casa dele. Não tinha as liberdades que tem hoje. Eu fui prefeito há quase 
40 anos, 36 anos mais precisamente.  
Eu sei que os adversários, os inimigos gratuitos falam. Esse negócio de nome de 
rua, de nome daquilo, eu aceito a crítica, mas sei que eu não pus o dedo em nada a 
não ser na Av. Ana Jacinta o nome da minha mãe, que foi eu quem dei. 
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DEOCLÉCIO LOBO 
Ciclista da cidade 
Data da entrevista: 10/10/2013 
Meio: pessoalmente 

 
O entrevistado teve parte de sua história influenciada pelo abandono do Parque do 
Povo, principalmente porque utilizava o local para treinar com sua equipe de 
ciclismo. 
 
Repórter: Nathália Vieira 
 
O senhor lembra como era o espaço em que hoje é o Parque do Povo? 
As pistas era de um asfalto muito ruim. Só tinha as duas pistas e mais nada. Então 
nós tínhamos as pistas que dava pra treinar à tarde, que dava pra correr, porque não 
tinha movimento de carro. Porém em volta era tudo mato, casas de madeira e, por 
sinal, muito deficiente. Depois começou a melhorar as casas. Não tinha nenhum 
comércio no Parque do Povo. Tinha uma galeria no meio do parque que era 
complicada quando chovia. A pista em si dava pra andar de bicicleta. Não era ideal, 
mas era o único lugar que a gente tinha na época. 
 
Quais as dificuldades que o senhor encontrava com o seu terreno naquela 
região quando morava lá? 
Quando eu morava no Parque do Povo, eu morei na antiga rua Cruzeiro do Sul (hoje 
Doutor José Foz) no quintal da minha casa eu tinha umas três ou quatro minas, que 
era a água que formava o córrego. Uma outra mina que nascia no lar dos meninos e 
que ali que começava outro córrego.  A minha casa era praticamente um pântano ali 
no Parque do Povo. Era a primeira casa que foi desapropriada para a construção do 
parque. 
 
E como que o senhor se sentiu sabendo que seria desapropriado?  
Eu sabia que viria progresso, porque se tiver alguma foto daquela época vocês vão 
ver que era desastroso. Não dava para andar nem a pé. De carro nem pensar. Então 
eu sabia que viria o progresso. Só que quando eu dava aula no SENAI, eu me 
programei para sair de lá, porque me interessava me mudar mais perto do SENAI. 
Pra mim foi ótimo, porque eu entreguei a casa, comprei outra e sai de lá. Eu não 
segui a construção do Parque do Povo, mas fui vendo periodicamente só. A 
evolução é assustadora. De quando era um pântano, vamos dizer para os anos 80, 
a modificação foi muito grande. E para os anos 2013 então nem se fala. 
 
Como que foi essa desapropriação do senhor? 
Eu fui o primeiro a ser convidado a desapropriar, não foi ainda nem pelo Paulo 
Constantino. Eu fui arrumar uma documentação da casa, porque eu tinha comprado 
um terreno, e fui tentar legalizar minha casa em cima do terreno. Aí a Prefeitura me 
avisou que naquela área não dava pra legalizar a casa porque ia ser desapropriado. 
Disseram que eles não legalizavam mais lá. Aí me fizeram uma proposta, se eu 
queria vender a casa, se eu queria trocar a casa por outra na região do Bongiovani, 
se eu queria esperar fazer o Parque do Povo e depois eles faziam um acerto 
comigo. Eu optei por pegar o dinheiro e mudar de lá e entregar tudo para eles. E foi 
o que eu fiz. Não sei se eu fiz um bom negócio hoje. Mas, na época eu resolvi meu 
problema, comprei outra casa. Saí de lá e vim morar onde eu queria, na região que 
eu queria. O acerto com a Prefeitura foi o mais fácil possível, porque na verdade não 
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tinha nem documentação daquelas terras, então foi feito um acerto, avaliaram e me 
pagaram. 
 
O senhor concordou com o valor pago? 
Concordei. Porque pra mim também era interessante. Havia interesse da minha 
parte em sair de lá. Porque sair? Porque o meu serviço estava do lado de cá. Hoje 
pra você vir da avenida Brasil para o Senai é um pulo. Naquele tempo era uma 
viagem. Então você tinha que vir na avenida Brasil, chegar na Manoel Goulart, 
descer até a rotatória. Então era complicado. Era muito longe. E pra fazer isso seis 
vezes por dia, eu precisava estar morando perto da escola. Eu trabalhava cedo, 
tarde e noite.  
 
No seu ponto de vista quais mudanças positivas as pessoas tiveram com a 
construção do parque? 
Primeiro, de um lugar que era praticamente não dava pra morar, porque não tinha 
esgoto, não tinha nada, quando chovia era impossível você chegar em casa porque 
alagava tudo.  Foi feita essa modificação, começou a se canalizar, começou a fazer 
esgoto, porque lá não tinha esgoto. É como você pegar o dia e a noite. Era noite, 
virou dia. A mudança é muito grande, o acesso é muito grande. A evolução foi muito 
rápida. Em questão de dois pra três anos você já trafegava no Parque do Povo. Hoje 
pra você vir da avenida Brasil para o shopping é um pulo. Em 1976 era um martírio. 
E sem contar que era onde fica os bandidos, a prostituição, porque era matagal, 
então era onde o pessoal procurava. Era péssimo. 
 
Como o ciclismo surgiu na sua vida? Pode considerá-lo a sua maior paixão? 
O ciclismo surgiu na minha vida por uma situação financeira. Eu era menino com a 
situação financeira crítica e eu fui assistir a uma corrida de bicicleta em 1963. Como 
eu andava de bicicleta percebi que do jeito que o pessoal andava, eu ia conseguir 
ganhar deles. E cada vez que você ganhava uma corrida, você ganhava uma 
bicicleta. Como eu tenho um irmão dois anos mais velho que eu e que também 
andava comigo, nós fizemos uma sociedade: “vamos entrar na próxima corrida, 
vamos ganhar a corrida e dividir a bicicleta?”. E nós entramos, sem conhecimento de 
causa. Mas a gente andava muito. Na primeira corrida que nós entramos juntos, ele 
ganhou e eu fiz sexto lugar. Aí nós já vendemos a bicicleta e compramos uma 
melhor. Nós entramos no ciclismo e isso foi em 1963. Então o ciclismo acabou 
entrando de uma maneira positiva. Eu tenho um outro irmão, mais velho ainda, que 
ele nunca foi um corredor de bicicleta, mas ele sempre foi uma malabarista na 
bicicleta. Ele andava de bicicleta, ele fazia malabarismo, ele andava em cima do 
guidão, ele andava de costa, ele fazia miséria. 
 
Quantos anos o senhor tinha quando começou a praticar? 
Catorze anos. Nós começamos a correr meio que sem querer, mas uma firma de 
Prudente se interessou e começou a nos patrocinar. Quando viram a primeira 
corrida que nós fizemos, no outro domingo, nós já tínhamos patrocinador. Seu finado 
Koga. O seu Teruo Koga tinha uma bicicletaria e como ele era adversário da outra 
equipe que existia em Prudente ele resolveu patrocinar eu e meu irmão. Ele arrumou 
bicicleta, melhorou bicicleta e até deu bicicleta boa pra gente.  Com a bicicleta boa 
na mão nós fizemos história. Ficamos de 1964 a 1974 sem perder uma prova em 
Prudente. Dez anos sem perder uma prova.  Em sociedade, quando eu não 
ganhava, ele ganhava.  Nós fazíamos um esquema, ou um ou outro. Nós não 
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tínhamos uma combinação de quem iria ganhar. Era de acordo com aquilo que 
acontecia na prova. Se a prova fosse muito apertada e viesse para a chegada, ele 
chegava melhor que eu, eu fazia a chegada pra ele. Ele saia de trás de mim e 
ganhava e se a prova começasse a fica meio morosa, eu saia no meio do circuito e 
eu abria de 100 a 200 metros. Se eu abrisse 200 metros não tinha quem me 
pegasse. Então eu tinha o que a gente chamava de passo e ele o que a gente 
chama de Sprint. Era um passista e um sprintista. Tendo um passista e um sprintista 
você não perde nenhuma prova. A base da equipe éramos nós dois. Tínhamos 
outros companheiros que passaram pelo ciclismo na época. Foram pessoas que 
passaram pelo ciclismo, mas não ficaram muito tempo, só o seu Paulo Wilson 
Pedrozza, que está até hoje. Então nós fizemos uma sociedade que deu certo no 
ciclismo. Em função de algumas coisas, mudanças minhas e dele, demos uma 
parada por uns três anos. Assim, paramos de competir. Depois, quando voltamos a 
competir de novo em meados de 1977, já estávamos no master, que era acima de 
30 anos. Venho tendo vitórias até hoje.  
 
O senhor consegue contar quantas vitórias?  
Olha, eu tenho 408 troféus. Tenho umas 300 medalhas. Desses 408 troféus que eu 
tenho, eu devo ter uns 300 de primeiro colocado. Depois eu corri por Prudente, por 
Venceslau, corri pelo Porto Epitácio, corri pelo Rio de Janeiro e depois eu voltei a 
correr por Prudente, primeiro pelo Zacharias, depois pelo Ipanema, depois pela 
Liane, onde fiquei vários anos. Ai eu voltei para Portuguesa do Rio de Janeiro. Eu 
sou assim, não sou fanático, mas eu gosto do que faço. Porque eu consigo conciliar 
todas as coisas. Eu não deixo de sair com a minha esposa por causa da bicicleta. A 
hora que eu vou treinar, eu vou treinar. Se tiver uma corrida numa data de 
aniversário de uma filha ou dia dos pais, eu não vou. Eu separo bem as datas que 
tem ficar em casa com eles e quando dá pra ir na corrida eu vou em todas.  
 
O senhor já participou das competições de ciclismo no parque. Como elas se 
iniciaram? 
Elas iniciaram porque as provas eram feitas no centro da cidade. Nas quatro 
avenidas: Marcondes, Washington Luiz, Manoel Goulart e Brasil. Você largava em 
frente à igreja, descia em frente a prefeitura, subia a Washington Luiz, virava na 
avenida Brasil, virava na Manoel Goulart e subia de novo a Cel. Marcondes. Esse 
era um circuito e as provas eram sempre ali. Nos jogos em 1967 elas já foram na 
avenida Cel Marcondes, lá no Bongiovani. Depois eles começaram a tentar fazer no 
centro, mas começou a ter problema, porque começou circular a andar no centro da 
cidade e foi aumentando o volume. De qualquer jeito que você fechasse o centro, 
você fechava o ônibus.  Ele não podia entrar e não podia sair. Trancava o ônibus. 
Então foi quando começou a levar para fora. Aí fizeram um tempo enquanto estava 
construindo o Parque do Povo. Fizeram algumas provas aqui na Manoel Goulart, em 
frente ao museu. Só que nós tínhamos um problema, nós fechávamos a entrada da 
cidade. Aí foi quando começou no Ana Jacinta e aquele povo de lá não tinha como 
entrar na cidade. Então cada vez que você fizesse uma prova ali, você tinha um 
monte de problema. Foi quando ficou pronto algumas partes do Parque do Povo e ai 
se fechava o parque com certa facilidade. A gente fazia as provas no Parque do 
Povo e quem fechava o trânsito para nós era o PX CLUB.  
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As competições no parque começaram a ocorrer por volta de que ano? 
Em 1979 já tiveram algumas provas. Era o mandato do Paulo Constantino. Aí em 
1980, 81 e 82 foram todas para o Parque do Povo. Elas foram no Parque do Povo 
até 1990, mais ou menos.  
 
Quem eram os organizadores dessas competições? 
Lá no Parque do Povo os organizadores eram em três pessoas: Seu Deoclécio, Dr. 
Marcos Ferreira Leite e o meu irmão Dorival. A gente marcava a data, divulgava, ia 
atrás de patrocínio e a SEMEPP dava um suporte, como pódio, sino para fazer 
chegada, contratava algumas pessoas para trabalhar organização, normalmente se 
fazia com o pessoal da Ed. Física. Eles faziam como um estágio para acompanhar e 
servir como nota. O comércio dava premiação. Hoje se faz uma prova de ciclismo e 
tem que cobrar inscrição. Antes não se cobrava nada. Então a gente dava 
premiação em dinheiro, medalha e troféu.  
 
Vocês que iam atrás desses prêmios? 
Sim, mais eu e o Dr. Marco Antônio. Como eu trabalhava numa entidade muito boa, 
que tinha um relacionamento muito bom, que era o SENAI, a gente conseguia até 
com certa facilidade medalhas e troféus. Tinha o seu Martin, que ajudava muito. Ele 
tem a bicicletaria dele na cidade. O Sérgio acompanhava a gente nas organizações 
e ajudava muito. O pai dele era fanático por ciclismo, aí nós tínhamos o Koga na 
época, que já ajudava muito também. E mais firmas de retífica que colaboraram. 
Hoje você cobra a inscrição, é fácil. Que nem domingo, teve corrida aqui e tiveram 
160 inscrições, deu 3.200 reais. Hoje a federação paulista da todas as medalhas. 
Ela já mandava fazer no começo do ano. Você só manda fazer um selinho para 
colocar nela com a sua prova.  
 
O senhor preferia quando as competições eram no centro ou no Parque do 
Povo ficou melhor? 
No Parque do Povo ficou bem melhor. Muito mais velocidade. Muito mais gente 
assistindo. Nem se compara.  
 
Quais eram as competições que aconteciam no parque? 
Nós fizemos três campeonatos lá. Primeiro o Paulo Constantino, que foi um 
campeonato com seis etapas. Cada dois meses uma prova. Isso durante toda a 
gestão do Paulo Constantino. Depois nós tivemos o VirgílioTiezzi. Nós tínhamos o 
Grande Prêmio de Ciclismo Paulo Constantino, que eram seis provas por ano, cada 
dois meses um prova. Quando ele saiu fora, que entrou VirgílioTiezzi, ele trocou o 
nome para Grande Prêmio de Ciclismo VirgilioTiezzi. Era mais ou menos seis provas 
por ano também no Parque do Povo.  E depois nós tínhamos a Taça Intersindical, 
era feita por Marília. Eles fazia tudo, traziam tudo pronto e faziam a prova aqui. O 
que a gente dava? Alimentação e alojamento pra eles. Quem fazia a parte de 
alojamento era a SEMEPP e a gente conseguia com a própria prefeitura. As 
merendeiras que faziam a alimentação, normalmente lá no Ginásio de Esportes. 
Então a Intersindical ela vinha duas vezes por ano só. Eram só duas provas em 
Prudente, porque eles faziam todo mês, uma em Tupã, Marília, Assis. No Parque do 
Povo na verdade nunca parou, eu que sai fora da organização em 1986 ou 
1987.Isso porque a SEMEPP montou um grupo para organizar e era minha filha a 
responsável.  
 



147 
 

Quantas vitórias o senhor teve no Parque do Povo? 
Se eu competi no Parque do Povo umas 30 vezes, eu ganhei umas 25. Se você 
pegar Intersindical que eu competi quatro anos, de 40 provas eu ganhei umas 30. Se 
você pegar esse campeonato que existe hoje, que é a Copa Regional, no histórico 
eu fui campeão dela seis anos seguido.  
 
Quantos anos faz que ela acontece? 
Ela já está na 11º edição. Ela acabou substituindo um monte de provinha que tinha. 
Aí a federação passou para uma pessoa e ele faz de âmbito o interior todinho.  
 
O que senhor sentia ao participar dessas competições? 
Eu acho que toda vez que você entra na competição, você entra pra ganhar. E toda 
vez que você entra pra ganhar, você tem que fazer uma preparação. Por trás disso 
tinha horas e horas de treino. Então eu me sentia bem. Eu nunca pensei depois de 
certa idade em ganhar o prêmio. Pensava: vamos competir e fazer de tudo para 
ganhar a prova. Eu sempre entrei nas provas, não digo pra ganhar, mas para brigar, 
porque ganhar é uma consequência que acontece, mas você tem que entrar e ter 
condições de brigar lá na frente.  
 
O senhor utiliza o Parque do Povo atualmente? 
Não. Hoje não dá para andar de bicicleta lá. Aquela pista lá eu falo que é para 
procurar “enguiço”. A última vez que eu fui lá, deve ter uns seis meses, eu fui 
xingado andando na pista. Duas moças me xingaram porque eu pedi que andassem 
na lateral. Ela mandaram eu ir tomar naquele lugar, aí você perde a esportiva. Eu fui 
lá e me desgastei e eu não faço ciclismo para me degastar. Eu já não gostava de ir. 
Tinha uma época que o pessoal colocava tachinha pra gente furar o pneu. 
 
Como é para o senhor ter vivido uma importante fase do ciclismo do parque e 
hoje não voltar a utilizar o local? 
Naquela pista de domingo, a faixa de ciclismo, não é para quem treina, é para quem 
vai passear. Eu acredito que funciona. Eu fui uma vez e está legal. Aquela pista é 
pra andar com o filhinho. O erro do Parque do Povo não é de agora. Foi na 
construção, porque quando construíram o Parque do Povo pensando em lazer 
tinham que ter pensado na bicicleta. Se tivessem feito aquela pista onde a gente 
queria pra andar de bicicleta, naquele buraco em frente ao Guaíba, e não ia nem 
tirar as arvores. O projeto era fazer uma pista que viesse até na avenida da 
passagem da ponte. Nós queríamos uma pista que não fosse plana, mas que fosse 
oval e fizesse uma curvinha. Na época quem fez a pista foi o Professor Ditão. Nós 
queríamos lá porque sabíamos que se fosse pra andar a pé as pessoas não iam 
conseguir andar lá. Nós chegamos a treinar lá, até provas de competições fizemos 
na pistinha. Nós tivemos um problema, o Dr. Marcos atropelou uma senhora e quase 
que ele foi preso. Eu atropelei um cara lá e bati nas costa dele, porque eu perdi a 
cabeça. Tinha pedido pra ele sair de lá e ele mandou eu tomar naquele lugar, então 
eu perdi a cabeça e disse “vou mostrar pra esse cara, aonde eu vou andar”. Ele caiu 
e machucou o nariz.  
 
Qual a importância do Parque do Povo para o ciclismo? 
O ciclismo começou lá. Precisavam fazer alguma coisa hoje para reativar esse 
ciclismo lá dentro. Pra trazer de volta. Eu acho o parque o lugar ideal, mas falam em 
fechar o Parque do Povo. A própria Semepp é contra fechar o Parque do Povo. Eu 
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acho que se você conscientiza o povo que ali é pra fazer esportes, você leva muito 
mais gente.  
 
Vocês não estão dispostos a fazer essa conscientização? 
Não, porque a Semepp é a primeira a ser contra. Eu acho que o maior erro está na 
SEMEPP. Ela não determina que faça. O Tiezzi fazia assim: a corrida vai ser no 
Parque do Povo. Na época do Paulo Constantino, ele estava lá. O Ditão ia lá. O 
Agripino, com aquele jeito meio doido, ia com o filho dele, o Paulo Lima, e dava 
largada em algumas provas. Só que quando nós falamos em fazer algumas 
competições com o nome dele, ele não quis. “Não põe meu nome não, coloca ai 
prova de ciclismo Presidente Prudente, grande prova de ciclismo de Presidente 
Prudente, não precisa por meu nome não”, dizia ele. Mas ele ia nas competições. 
Nessa administração que estamos hoje, se ele falar que foi em alguma corrida, eu o 
chamo de mentiroso. 
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VIRGÍLIO TIEZZI JUNIOR 

Ex-prefeito da cidade 

Data da entrevista: 12/10/2013 

Meio: pessoalmente 

Ex-prefeito prudentino teve seu mandato entre os anos de 1983 a 1988. Foi na sua 
gestão que o Parque do Povo foi considerado abandonado.  
 
Repórter: Nathália Vieira 
 
O jornal ‘O Imparcial’ apresentou em 1983 matérias dizendo que o Parque do 
Povo estaria abandonado. Moradores da época também lembraram deste 
período de abandono, que teria sido em seu governo. Isso ocorreu realmente? 
Você tem duas linhas para discutir o Parque do Povo, porque eles falam que estava 
abandonado. Você tem a linha técnica da construção, eu sou engenheiro civil. Fui 
eleito prefeito muito jovem, aos 30 anos de idade, e com uma boa formação 
acadêmica. Então você tem o problema técnico e tem o problema político. O 
envolvimento político daquela obra, uma obra simbólica. Então vamos falar da parte 
técnica. O conceito daquela obra foi absolutamente furado. Porque o projeto 
começou em 1975/1976 na gestão do Walter Lemes, que conseguiu formular e 
formatar o projeto de financiamento. Era o único que tinha de grande monta do setor 
público no Brasil. Já estamos vivendo a época da bendita crise do petróleo, o Brasil 
estava escangalhado. Havia um dinheiro grande já no fundo de garantia, que era o 
antigo BNH, banco que tinha muito dinheiro para aplicar, então montaram um projeto 
para financiar obras de impacto em cidades de média pra grande que chamava Cura 
(Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada). Qual o conceito básico de você 
fazer uma grande intervenção em áreas degradadas que teriam, através dessa 
intervenção, uma valorização das áreas. Olha só o conceito de grande concentração 
de habitantes e com grande déficit social, déficit de água, esgoto, saneamento 
básico, iluminação pública, instalações públicas, quadras esportivas, escolas, postos 
de saúde. Através dessa intervenção, como iria dar nesse impacto, você ia criar uma 
melhoria, uma valorização dos imóveis, você aplicaria em cima dessa área um 
aumento grande no IPTU. E com esse dinheiro arrecadado ao longo de 20 a 25 anos 
você pagaria a obra. Muito bem, um conceito interessante. Isso foi elaborado em 
uma época de ditadura e esse projeto, Prudente foi uma das poucas cidades que 
conseguiu formatar.  O conceito básico desse projeto envolvia uma intervenção 
grande na zona leste. Porque você tem todo um preenchimento desse projeto, você 
tinha as área influentes, você pegava um contorno no sistema viário nesse 
quadrilhastes aqui. Essa obra vai custar quanto, o impacto vai ser tanto. Só que era 
uma obra que acabou onerando todo o município, toda a área urbana da cidade. 
Então eles fizeram uma coisa meio capciosa pra conseguir recursos, que foi muito 
importante, não resta dúvidas.  Colocou um casulo, que eles chamavam de creche 
no Monte Alto, isolado, uma obra inabitável. Se você for lá ver até hoje é inabitável. 
Os casulos colocaram outro na Vila Formosa. Aquilo lá eu fiz umas adaptações e era 
inabitável dentro. Tive que fazer um tratamento térmico, acústico, uma coisa maluca. 
Colocaram o PUM (Parque de Uso Múltiplo), o Parque do Povo e o Centro Olímpico. 
Então com isso aí criaram uma zona de impacto muito grande. O segundo aspecto: 
ao invés de colocarem dinheiro em área urbanizada de grande densidade, 
colocaram no Parque do Povo. Era um projeto ambicioso, se você vir ali na rua João 
Gonçalves Foz, aonde você vê hoje OAB, aqueles conjuntos bonitos, Centro 
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Olímpico, a Apec era mato. Então fizeram uma obra no mato. Muito bem, então já 
tem o conceito errado de locação, mas o projeto em só foi construído num sistema 
estrutural inadequado para o tipo de solo. Aquele sistema de vala, onde se faz uma 
vala, faz um tratamento embaixo no leito e depois com placa apoiado no solo, é 
inadequada para aquela região. Primeiro pela declividade da região que estava 
errada. Você não pode fazer em declividade muito mais que o 50%, porque aumenta 
muito a velocidade. Segundo, aquilo não serve para solo arenoso e não deve ser 
feito. Teria que fazer uma obra de proteção tão grande que não compensaria fazer 
paredes de diafragma. São questões técnicas. O Paulo Constantino fez aquela obra 
duas ou três vezes, chovia e caia tudo. Foi uma obra que deu muito prejuízo para o 
município. Eu herdei aquela obra quando acabou o mandato dele da seguinte forma: 
primeiro, eles não tinham pago nenhuma desapropriação. O que tinha de precatório 
e cobrança dava uma vez e meia o orçamento do município. Hoje é como você ter 
pago 600 milhões de reais mais ou menos, pra ter uma noção de grandeza. A cidade 
era um terço do que está agora. Segundo, a obra estava totalmente inacabada, 
então a parte coberta eu fiz, que seria da Avenida Coronel Marcondes até aquele 
trecho bonito que tem aquelas árvores, aquele trecho eu que fiz o canal fechado. Eu 
tive que pagar a pista sul, toda pavimentação que não estava paga. Estava com 
processo de cobrança com cheque sem fundo, uma confusão danada com a 
Prudenco. Uma manobra complicada, uma ação que já estava na justiça pra pagar. 
Eu peguei aquela obra com as placas caindo. Então eu, como engenheiro, não podia 
fazer quase nada. Sem dinheiro na prefeitura, eu tive que fazer um sistema de ir 
reconstruindo devagar. Então a parte que eu terminei ficou perfeita. Estava 
abandonada a obra, que só tinha grama. Eu consegui recurso com a Secretaria 
Estadual de Esportes, criei todo o uso do Parque. Tudo que você ver lá de bonito foi 
eu que fiz. As estações de corrida, vários profissionais para ensinar a fazer 
ginástica, pista de bicicletas. Tudo lá fui eu que fiz para dar utilidade. Aquilo lá que 
era um grande capim, plantei arvores, recuperei a erosão. Então eu dei vida ao 
Parque do Povo. E a solução foi essa. Passado certo tempo acabou o mandato. 
Então esse é o contexto da coisa eu mantive lá do jeito que eu podia fazer, porque 
eu fazia uma intervenção grande que eu não tinha dinheiro. Ou eu ia tentando fazer 
as coisas, recuperando devagar, essa era a questão técnica da obra. Foi um lugar 
feito errado pela declividade, pelo sistema construtivo errado que caiu quatro vezes. 
Era pra fazer uma área urbana e fizeram uma área rural. Aquilo já era uma área 
rural. Há 35 anos era rural. E os problemas do Parque do Povo foram aquilo lá. O 
Constantino entrou e não mexeu, ele não pôs a mão, porque disseram que era 
pepino.  Ele sabia que tinha desmanchar tudo e fazer de novo e para não dar o 
braço a torcer por uma questão política, ele não fez.  O Agripino pegou um dinheiro 
do fundo de Saúde, contrariando qualquer tipo de integridade pública e colocou lá 
tubo de armco, cobriu com terra e está lá. Aquilo está inadequado e vai cair. Não 
sou vidente, mas eu acredito que já está no seu limite da vida útil, porque ele não fez 
proteção daquilo lá. E porque eles fizeram assim? Porque era mais fácil e eles 
deram um solução provisória. Tanto é que foi mal feito que o processo hidráulico é 
outro problema. Diminuíram a seção e ficou um sistema confinado. Tem solução? 
Tem! Fazer de novo ou fazer uma linha paralela que seria mais barato. E esperar 
cair, porque aquilo lá vai cair um dia, porque o tubo armco que está colocado lá não 
tem proteção. Foi colocado de qualquer jeito, eu falei “isso aqui não vai durar”. 
Aquilo vai romper, pode escrever no seu jornal aí que vai romper. Por volta de 2015 
a 2018 vai começar a cair pedaços. É triste, mas vai cair, porque não tem proteção. 
Tem muita agua acida lá que não foi feito teste e é um material hoje condenável 
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para a obra urbana. Não se faz mais no mundo inteiro.  Turbo armco é um projeto 
para área rural, que não tem esgoto clandestino, não tem descarga de fábrica. Eu 
pus tubo lá na zona leste (Tancredo Neves).  Aí vem a história que conta o jornal. Eu 
tive a vitória em 1982 e tomei posse em 1983 e houve contra a gente uma 
campanha difamatória durantes os seis anos. Você lê o jornal e sai sangue. Eles 
eram adversários terríveis. Eu tinha uma prática de não dar dinheiro para a 
imprensa, não dar dinheiro para repórter que vem cobrar dinheirinho, gasolina. Eu 
não dava. Eu tinha uma postura minha de mudar a cidade. Sofri durante muitos anos 
essa pressão. O jornal Imparcial sempre foi adversário declarado meu, mas hoje 
somos amigos. Adversários declarados, instrumentalizados do poder oligárquico da 
cidade que não podia ver um moleque dar certo, reformando tudo, informatizando, 
criando secretarias, criando sistemas de saúde pública, escola pública. A cidade não 
tinha nada, não prestava nenhum tipo de serviço para a cidade. Recolhia imposto, 
coletava lixo, mas não tinha nada na cidade. Então era uma administração moderna, 
informatizada, era exemplo. No país todo mundo vinha copiar nossos projetos, 
modéstia à parte. Fazendo as coisas que não tinha coragem de fazer. Hoje o que a 
lei manda fazer naquele tempo a gente fazia porque achava importante. Então era 
uma administração voltada para o bem. Isso aí causava um mal estar danado. O 
único ponto fraco que a gente tinha era o ícone para eles. Era o Parque do Povo. Foi 
a grande obra que o seu Paulo Constantino fez. Inegavelmente foi uma boa 
administração, eu reconheço e acho que a coragem dele foi grande. Visionário em 
certo momento e pegou um projeto pronto e ganhou as eleições em 45 dias. Na 
verdade não era nem candidato, então ele teve muita sorte. Um homem competente 
e acabou fazendo uma obra importante pra cidade inegavelmente. Eu talvez não 
teria feito, teria feito diferente. Mas foi a grande administração dele o Parque do 
Povo e o Pum o que tinha pra mostrar e o Calçadão. O Calçadão, o Parque de Uso 
Múltiplo e o Prudentão que deixaram inacabado, porque eu terminei e o Parque do 
Povo era o que eles tinham pra mostrar, para contrapor uma administração 
moderna, nova, social, competente que trouxe desenvolvimento para a cidade. 
Então ficava o contraponto. Tirava foto do buraco e parecia que estava caindo tudo e 
não era isso. Era um problema pontual isso aí. Então o abandono foi abandonar uma 
obra mal feita, no lugar errado, da forma errada, não pagaram nada, nem a 
desapropriação. E que eu tive que administrar seis anos mantendo ela de pé, dar o 
uso para aquela área. Então esse é o plano de fundo: você tem o aspecto político e 
tem a realidade que a obra foi. O Seu Constantino não terminou a obra e deixou na 
metade do caminho. Eu tive que fazer metade da obra e a outra metade caindo. É 
fato, os próprios jornais relatam, mas colocaram de um jeito que sabiam que eu tinha 
que gastar muito dinheiro e paralisar outras obras, mas eu optei em fazer 17 creches 
na cidade, 12 pontos e centro de saúdes, criar escola pública, fazer praça, água, luz, 
esgoto e iluminação pública, do que fazer uma obra que não tinha solução investir 
seis anos de mandato. Eu não ia fazer isso, eu tinha responsabilidade em não fazer 
isso.  Agora o fato é que o jornal não era explícito. Realmente era uma obra 
importante pra eles e eu não tinha pratica de desmanchar o que o outro fez. É que lá 
a concepção de engenharia foi absolutamente errada. O prefeito foi vítima dessa 
história. Ele é quase semianalfabeto e acreditou em engenheiro que não tinha 
competência nenhuma. Jamais se faria uma obra daquela naquele lugar, naquela 
condição, de declividade dos barrancos, das margens, do tipo de solo. Enganaram 
ele, que fizeram um solo vermelho. Aquilo não era solo, só faz daquele jeito em solo 
argiloso. Foi feito um sistema de contenção de drenagem muito, então é uma obra 
feita toda errada. 
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Daria para falar que o que desapontou a população foi o fato de o senhor não 
ter investido tanto no parque? 
Eu investi. Veja bem, o Parque do Povo é um conjunto de obras, o grande problema 
que tem que eles falam tanto não é o Parque do Povo, o parque está lá e eu deixei 
bem mais bonito do que estava. Eu que fiz o Parque do Povo para o povo usar. O 
canal que tinha problema estrutural só, o Parque do Povo não é o canal, o canal é 
um elemento, o Parque do Povo é área inteira, o entorno dele, o sistema de 
iluminação pública, são as vias públicas, são os passeios, são as arvores, são os 
bancos. Eles confundem o Parque do Povo com o canal. O canal foi uma porcaria, é 
uma porcaria e vai cair, pode escrever aí, porque lá é um conceito errado. O prefeito 
foi vitima disso aí e nem engenheiro ele era, era um radialista que chegou na cidade 
uns anos antes. Então, pelo contrário, quem fez o Parque do Povo funcionar e virar 
uma cidade foi eu. Tudo que você vê de passeio foi eu. Eu que plantei as árvores, a 
parte coberta. Eu dei vida ao Parque do Povo. Ninguém andava no Parque do Povo, 
ninguém usava e era abandonado, era meio do mato. Levei para lá as estações de 
exercícios, para as pessoas correrem.  O jornal e as emissoras de rádio eram todas 
contra o prefeito, todas sem exceção. Tinham quatro jornais na cidade, dois diários e 
dois semanais. Todo mundo era contra, a Câmara era contra. “Esse menino não 
pode dar certo”, era a frase do seu Paulo Constantino. Não queriam que eu fizesse o 
Shopping Center e foi eu quem fiz o shopping. Ninguém fazia shopping center no 
Brasil e eu estava fazendo em Prudente.  Fiz o shopping center contra tudo e contra 
todos.  
 
O senhor acredita que eles falam tanto em abandono devido ao canal? 
Era uma obra cara. O município não tinha dinheiro e nós estávamos na pior crise do 
Brasil. Era uma obra que tinha seu valor. Se alguém deu vida ao Parque do Povo, fui 
eu. Aquilo lá era um monte de pista no meio do mato do nada com um canal mal 
feito no meio. Só tinha isso. O Parque do Povo não tinha nada, nem iluminação 
pública. Eu coloquei iluminação, paguei as obras.  
 
O senhor pode elencar o que foi feito em seu governo no Parque do Povo? 
Da avenida Brasil, aquela parte estava pronta. Da Coronel Marcondes até o primeiro 
cruzamento que tem atrás da Santa Casa, esse trecho não tinha nada e estava em 
terra. Eu fiz coberto. Fiz aquelas piscinas lá, aquela parte bonita que tem antes de 
chegar na avenida da Saudade.  Da avenida da Saudade até João Gonçalves Foz é 
que estava o grande problema, ali estava caindo tudo. Naquele trecho estava o 
grande problema técnico de construção. Ali vai ter mais declividade, mexeu muito 
em solo e puseram um solo que não tinha adequação. Pra fazer aquele canal 
encostado você tinha que fazer uma proteção lateral de 20metros cada lado, então 
não compensava. Teria que desmanchar e fazer sistema de vala fechado, ou cortina 
(sistema de cortina). Então o Parque do Povo não é o canal. Eles metiam o pau no 
Parque do Povo, mas ele estava excelente. Era o canal, então tinha as placas caiam 
duas. Aí tinha fotografia debaixo. Você não via foto por cima, você via de lado de 
baixo. Eu sou comunicador também viu. O Parque do Povo era o ícone da 
campanha contra mim, tudo o que o seu Paulo Constantino fez foi o Parque do 
Povo. O Prudentão que ele deixou inacabado, o Parque do Povo que ele também 
deixou inacabado, o PUM e o Calçadão, era o que ele tinha pra mostrar. Então se 
aquilo lá tivesse um defeitinho, já iam falar que estava destruindo, que eu 
desmanchei o símbolo dele. É tudo uma política contra gente. Se você for lê o jornal 
pensa que sou um assassino. Não tem nada disso, eu dei vida ao Parque do Povo, 
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eu paguei o Parque do Povo, eu terminei o Parque do Povo. Essa é a frase que você 
tem que colocar como verdadeira. Eu fui mantendo o canal como eu podia. O canal 
era um pedacinho do Parque do Povo, uma coisa importante. Parques infantis, 
pistas, tudo eu que fiz. O Agripino refez as calçadas depois de muitos anos, deu a 
manutenção. Foi meio que uma obra quebra galho, era no meio do mato, ali não 
tinha nada.  Você imagina um Parque do Povo hoje perto do aeroporto. Era aquilo lá, 
até a avenida da Saudade era urbanizada. Você pode perceber que são tudo 
recortes de terreno jogados.  Então não tinha nem critério fazer um negócio um 
pouco mais enxuto. Naquele tempo, desapropriar área você não precisava pagar. 
Você fazia o decreto, depositava o valor e falava vale tanto. Depois dava 
reintegração de posse, depois se lasca pra discutir o preço. Então ele desapropriou 
brejo e eu paguei jardim. Aí depois de 10 anos você vai falar quanto vale essa área. 
Vale mil reais o metro quadrado, então vale 10 centavos.  Então ele não pagou um 
tostão daquela desapropriação, só o custo cartorário. Não pagou a obra a inteira 
porque é tudo financiada e não pagou a obra com o dinheiro financiado porque a 
pista sul eu paguei. Então ele não fez nada, deixou pra eu fazer tudo. E uma obra 
hidráulica totalmente furada do ponto de vista técnico, geológico, mercadológico e 
até de caráter moral. Porque eu não faria aquilo nunca, se fosse o responsável. Eu 
fiz o Parque do Povo, posso dizer isso com toda a segurança. Eu dei vida ao Parque 
do Povo. Eu paguei o Parque do Povo. Eu restaurei o Parque do Povo. Eu 
complementei o Parque do Povo, muito mais que eles todos. 
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FATIMA MAGALHÃES 

Data da entrevista: 25/10/2013 

Meio: pessoalmente 

 
Fátima Magalhães é dona do Bilu. A dona de casa visita o local com o cão 
diariamente. 
 
Repórter: Luis Arana 
 
A quanto tempo você e o Bilu frequentam o Parque do Povo? 
Venho para trazer ele aqui desde filhotinho. Peguei ele com um mês. O parque é um 
contato diário pra ele. Ficamos aqui próximos da pista de skate, porque ele gosta de 
brincar com o skate. 
 
Como assim? 
É porque meu filho tem um skate e fica brincando no quintal e o cachorro gosta. Ele 
vem pra ficar vendo os skatistas. Se eu deixar ele vai lá e quer tomar o skate deles. 
Eu tenho que segurar forte, senão ele vai mesmo. Nunca deixei ele invadir a pista. 
 
Qual o período que ficam no parque? 
Uns 30 minutos. Visito aqui porque é bom, tem bastante gente e nos divertimos bem. 
Moro aqui perto, o que também e pra mim é bom. 
 
E seu cachorro gosta do parque? 
O Bilu gosta daqui. Pra atravessar a rua é a maior festa. Tem que segurar bem, 
senão ele atravessa sozinho.  
 
Ele já sabe quando chega a hora do passeio? 
Sabe sim. Quando eu falo: “Vamos passear Bilu?”, ele já vem correndo. Ele fica tão 
ansioso que até quer colocar a coleira sozinho. Chegou umas 17hs ele começa a 
ficar ansioso. Viemos eu e meu marido trazer ele. 
 
Antes do Bilu você frequentava o parque? 
Sim, algumas vezes a passeio. Mas não com tanta frequência como agora. Ele é 
especial. Ele é o meu filho caçula. 
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ELENITA PEREIRA DA MATA 

Data da entrevista: 25/10/2013 

Meio: pessoalmente 

 

A cabeleira Elenita Pereira da Mata, 43 anos, e a família estava a passeio junto com 
seus dois cães. Ana Carolina de 10 anos e Anderson, de 19, filhos da entrevistada, 
também colaboraram com a entrevista. 
  
Repórter: Luis Arana 
 
A quanto tempo vocês frequentam o parque? 
Sempre visitávamos antes, mas com pouca frequência. Depois dos cães 
começamos a visitar mais. Temos dois cães, o Rolo, de um ano, que é vira-lata, e a 
Maira, de três anos e seis meses, que é Rotweiller. A Maira começou a frequentar o 
parque recentemente, porque ela foi resgatada de maus tratos. 
 
Como foi este resgate da Maira? 
Ela foi encontrada com várias feridas e abandonada. Nós vimos a foto dela no site 
Anjo de Quatro Patas e fomos com uma representante no sítio Matão para vê-la. Lá 
existem vários cães que aguardam adoção. Nós a vimos ela e resolvemos resgatá-la 
e trazer para a nossa família. Fazem há 15 dias que a resgatamos. Faz pouco tempo 
que viemos ao parque do Povo com ela. Além dos maus tratos, ela se recupera de 
uma perda de seus filhotes. Por isso fica muito estressada e já chegou até a me 
morder. Escolhemos o parque como um processo de tratamento dela. 
 
Depois que começaram a visita ela mostrou sinais de recuperação? 
Sim, o estresse dela está passando. Depois do passeio fica muito mais calma. Mas 
ainda é gradativo este processo dela. 
 
Por que escolheram o parque para esta recuperação? 
Por ser uma área aberta, agradável, bastante usada por famílias e pessoas que 
usam para atividades físicas. Também é local de recreação para as pessoas. Nós 
também aproveitamos o local para passear e trazer os nossos animais.  
 
Você considera o parque como uma interação para a família? 
Sim, com certeza é. É também importante para os animais, é uma atividade em 
família e eles também são considerados como a nossa. 
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Pauta produzida por Pedro Coutinho e Nathália Vieira 
 
Retranca:  
Projeto Parque 
 
Proposta: 
Faremos uma entrevista em profundidade com Walter Lemes Soares, antigo prefeito 
de Presidente Prudente, para podermos coletar informações necessárias sobre o 
Projeto do Parque do Povo, para auxílio na confecção de capítulos do TCC: Revista 
Retratos: As Histórias de Vida no Parque do Povo Presidente Prudente (SP).   
 
Roteiro:  
18/09 - 16h 
Palma Empreendimentos 
Rua Cap. Alberto Mendes Junior, nº 58 - Jardim Morishita 
Presidente Prudente - SP .Cep 19050-280 
Telefone: (18) 2101-5820 
 
Dados:  
Walter Lemes Soares nasceu em 3 de setembro de 1935. Filho de José Lemes 
Soares e dona Olga Zampieri, teve um irmão, José Lemes Soares Filho. Fez os 3 
anos iniciais do curso primário no Grupo Escolar de Tupã, e o último ano concluiu-o 
no Colégio Salesiano.  
Passou a sua fase de estudos em Campinas, onde permaneceu até 1955, sempre 
estudando no Colégio Cesário Motta. Aos 28 anos completava seu curso superior de 
advocacia, na Faculdade de Direito de Bauru. 
Herdou de seu pai aptidões empresariais. Chegou em 1959 a Presidente Prudente, 
cheio de ideais e sonhos. Foi eleito prefeito municipal de Presidente Prudente nas 
eleições de 15 de novembro de 1972. Casou-se em 1º de maio de 1960 com Ana 
Maria Toledo, em Bauru e o casal teve cinco filhos: Walter Jr., Fernando, Cláudia 
Aparecida, José Lemes Soares Neto e Alexandre. 
Realizou um governo municipal cujas metas principais foram calcadas em 
saneamento básico, educação em todos os níveis, saúde pública, desenvolvimento 
industrial, fortalecimento da agropecuária e promoção humana.  
E foi graças a este trabalho atuante em prol da comunidade, que os prudentinos 
guindaram-no a uma posição de destaque no cenário político nacional, ao 
escolherem seu nome para deputado estadual. 
Prefeito Municipal em: 01/02/1973 a 31/01/1977. 
 
Perguntas:  
-Da onde surgiu o Projeto de canalização da área de fundo de vale? 
-Existiam outras opções de projetos para aquela área? 
-Como foi o Processo de escolha das empresas que tocariam as obras? 
-Quem criou o projeto? 
-Chegaram a fazer uma maquete como ficaria o parque finalizado? Onde está?  
-O Senhor tinha uma noção de como iria ficar o parque?  
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Pauta Produzida por Pedro Coutinho e Amélia Xavier  
 
Retranca:  
Chefe Gabinete 
 
Proposta:  
Faremos um entrevista com Feiz Abbud atual chefe de gabinete da Prefeitura, 
tornando-se uma fonte oficial, sob as questões administrativas do município para 
agregar conteúdo na pesquisa: Jornalismo de Revista: As Histórias de Vida no 
parque do Povo em Presidente Prudente (SP). 
 
Roteiro:  
20/09 – 10h 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Av. Cel. José Soares Marcondes, nº 1200, Pres. Prudente (SP) 
Tel: (18) 3902 4400 
 
Dados:  
Feiz Abbud, hoje atual chefe de gabinete, já foi vereador no mandato do Prefeito 
Water Lemes Soares em (1773 à 1977), no qual pertenceu ao partido Arena foi um 
dos vereadores a tentar vetar o projeto de lei do Parque do Povo, que eram 
denominados por eles de “obra faraônica”, por colocar a prefeitura em risco de ser 
endividada.  
 
Perguntas:  
-Quando o senhor assumiu o cargo de vereador? 
-Por que o senhor votou contra o projeto do Parque do povo? 
-Quais os benefícios o parque traz a cidade? 
-Como está hoje a questão do centro Olímpico?  
-Quanto tempo as obras ficarão interditadas?  
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Pauta produzida por Amélia Xavier e Nathália Vieira 
 
Retranca: 
Constantino Parque 
 
Proposta: 
Faremos uma entrevista com o ex-prefeito Paulo Constantino para contextualizar e 
coletar mais informações sobre o processo de criação do Parque do Povo. O 
material será utilizado para a produção do Trabalho: Jornalismo de Revistas: As 
Histórias de Vida no Parque do Povo de Presidente Prudente (SP).  
  
Roteiro: 
23/09/13 
9h – Presidente Prudente 
Escritório Palma Empreendimentos Imobiliários 
Rua Capitão Alberto Mendes Junior, 58 
Contato: Paulo Constantino 
Tel: 2101-5820 
 
Dados: 
Paulo Constantino é considerado um dos criadores do Parque do Povo. Sua vida 
pública teve início nas eleições de 1976 em Presidente Prudente, indicado para 
concorrer à prefeitura. Representando o grupo Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA), o político sucedeu Walter Lemes, que conseguiu verbas e idealizou a 
criação do Parque do Povo, obra considerada faraônica na época.  
Após ser eleito, Constantino deu seguimento às ideias de seu antecessor. Com 
recursos do governo, o prefeito começou desapropriações do Fundo de Vale no 
Córrego do Veado. Por motivos de saúde, em seu primeiro mandato, cumpriu 
apenas quatro dos seis anos de gestão. O seu vice, o professor Ditão, assumiu a 
cadeira do Executivo por dois anos. Mas em 1988 foi eleito novamente e cumpriu 
mais quatro anos de mandato. No segundo mandato realizou pequenos 
investimentos no parque, mas também foi responsável pela  
criação do Parque de Uso Múltiplo, Calçadão, Prudentão e Prudenco. 
 
Perguntas 
-Como foi o desenvolver do Parque do Povo? 
-E as desapropriações? Houve pontos negativos? 
-O que realizou de melhorias em seus dois mandatos como prefeito? 
-Quais as principais dificuldades que encontrou no início das obras? 
-Em seu segundo mandato, o governo pouco fez para o parque. Como foi pegá-lo 
novamente em situação de abandono? 
-O que o Parque do Povo representa para Presidente Prudente? 
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Pauta Produzida por Pedro Coutinho 
 
Retranca:  
Processos Desapropriação 
 
Proposta:  
Faremos uma entrevista com Maria do Carmo que trabalho no Departamento de 
patrimônio da Prefeitura, e que participou ativamente do processo de 
desapropriação das casas do Parque do Povo para auxiliar no construção da 
pesquisa: Jornalismo de Revista: As histórias de vida do Parque do Povo em 
Presidente Prudente (SP) 
 
Roteiro: 
26/09 – 16h20 
Local: r. São Sebastião n° 261 
Tel: 3221-0780  
  
Dados:  
Maria do Carmo foi diretora do departamento de Patrimônio da Prefeitura Municipal 
no período em que a administração da cidade encontrava-se em posse do ex-
prefeito Paulo Constantino. Com o projeto do Parque do Povo, Maria foi uma peça 
fundamental para o processo de desapropriação das pessoas que moravam na 
região de “fundo de vale” ela era quem assinava verificava as escrituras dos novos 
terrenos no cartório, a pedidos dos desapropriados, além de entregar o valor 
pessoalmente para eles. Trabalhou durante todo esse período com Wilson José da 
Silva o “negociador” como era conhecido. 
 
Perguntas: 
-Como as pessoas reagiam ao saber que seriam desapropriadas?  
-Como funcionavam as desapropriações? 
-E o que mais você fazia em relação as desapropriações naquela época? 
-E o que mais te marcou em ter participado desse processo?  
-Você lembra de alguém que resistiu a desapropriação? 
-O Sr. Wilson José qual foi o papel dele?  
-Quantas pessoas estavam envolvidas no processo de desapropriação, que a 
prefeitura designou?  
-Como prefeito olhava para esse caso? 
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Pauta produzida por Luis Arana 
 
Retranca: 
Editora Revista 
 
Proposta: 
Faremos uma entrevista com a jornalista Vivian Lima com o intuito de coletar 
explicações sobre o trabalho em prática e experiências no desenvolvido de produção 
de uma revista, para conteúdo e informação no capitulo “Estilo Magazine” do projeto: 
Jornalismo de Revista: e as Histórias de Vida no Parque do Povo de Presidente 
Prudente (SP). 
 
Roteiro 
vivian.silvalima@gmail.com 
E-mail enviado: 01/10/2013 
E-mail respondido: 09/10/2013 
Via e-mail 
Telefone: (17) 9 9607-5237 
 
Dados 
Vivian Silva Lima, 30 anos, é editora da empresa CM&N Central de Marketing e 
Negócios. Localizada em Ribeirão Preto, a empresa produz revistas de diversos 
ramos. Segundo a jornalista, são produzidos conteúdos jornalísticos e visuais para 
outras empresas de comunicação, que comercializam as magazines. Desta forma, a 
editora tem contato com diversas áreas do jornalismo, como saúde, educação, 
comportamento e cultura. 
Vivian ainda teve experiências em Presidente Prudente, onde trabalhou por quase 
um ano e meio na equipe de reportagem do jornal O Imparcial. 
 
Perguntas 
- Qual a característica fundamental de um texto para a revista? 
- Quais as principais dificuldades encontradas na hora de se fazer jornalismo para 
revistas? 
- Que dicas devem ser seguidas para se fugir do comum na hora de se produzir uma 
reportagem? 
- Quais os cuidados que devem ser tomados na hora da escolha da diagramação da 
revista? 
- Qual a importância do vínculo leitor-veículo? Como saber se essa relação é 
satisfatória para ele? 
- Quais as principais limitações do veículo impresso? Como impedir que as 
limitações impeçam o bom funcionamento do mesmo? 
- Qual a importância de um editorial bem definido? Como ele auxilia os jornalistas 
que trabalham no veículo? 
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Pauta produzida por Pedro Coutinho 
 
Retranca: 
Wilson Desapropriações 
 
Proposta: 
Realizaremos uma entrevista em profundidade com o senhor Wilson José da Silva, 
que foi o mediador das desapropriações pela prefeitura no ano de 1989. Isso será 
feito para coletarmos informações e, posteriormente, realizarmos um matéria do tipo 
perfil para a peça prática do trabalho: Jornalismo de Revistas: As Histórias de Vida 
no Parque do Povo de Presidente Prudente (SP).  
 
 
Roteiro: 
03/10/2013   
19h – Presidente Prudente 
Residência 
R. Dr. Cyro Bueno, 420, Jardim Morumbi  
Contato: Wilson José da Silva  
Telefone: 3908-5556. Celular: (18) 9 9772-6713 
 
Dados: 
Wilson José da Silva, 84 anos, viveu em Patos de Minas, município localizado no 
estado de Minas Gerais, onde conheceu o ex-prefeito Paulo Constantino e tornaram-
se amigos. Veio para Presidente Prudente com a esposa e seus seis filhos, para 
ajudar Constantino na administração da empresa Andorinha. Afastou-se da empresa 
para dar continuidade a outros negócios, sendo chamado pelo amigo para 
trabalharem juntos em 1989, quando Paulo assumiu a prefeitura. Wilson teria pela 
frente o trabalho como negociador das desapropriações dos terrenos próximos ao 
córrego do Veado, onde seria o Parque do Povo.  
As estimativas do próprio Sr. Wilson são de cerca de 214 desapropriações, entre as 
avenidas 11 de Maio e 14 de Setembro. Tendo essa responsabilidade em mãos, 
teve de viajar para São Paulo na intenção de arrecadar verbas com o banco 
BNDES, de acordo com a fonte, ela também era responsável juntamente com o 
tesoureiro da prefeitura, Nuno Ramos, a assinar os cheques com o valor de cada 
desapropriação e também da mão de obra. Trabalhou como mediador sem receber 
nenhum ordenado.  
 
Perguntas: 
-Como era a região do Parque do Povo antes da construção?  
-Porque o senhor foi convidado para ser o intermediador das desapropriações?  
-Como foi o processo de desapropriação? Quantas propriedades foram 
desapropriadas ao todo? 
-Quais eram os valores dos terrenos recebidos por cada desapropriação?  
-Como você e a prefeitura reagiam quando uma desapropriação tomava rumos não 
amigáveis?  
-Quais as dificuldades que você encontrava ao tentar negociar uma propriedade?  
-O que você sentia cada vez que se reunia com uma família que seria 
desapropriada?  
-Lembra de algum caso específico que lhe chamou a atenção?  
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-Em que período ocorreram as desapropriações?  
-Você consegue enxergar algo negativo na construção do Parque do Povo?  
-Quais os benefícios que o Parque do Povo trouxe para a cidade e para a localidade 
em si? 
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Pauta produzida por Pedro Coutinho 
 
Retranca: 
Zeladora Parque 
 
Proposta:  
Faremos uma entrevista em profundidade com a dona Sebastiana Teixeira da Silva, 
já que as desapropriações do Parque do Povo definiram seu estilo de moradia. Além 
disso, foi por muito tempo zeladora por conta própria da praça ao lado de sua casa. 
A entrevista vai resultar em uma matéria de perfil para a peça prática do projeto: 
Jornalismo de Revistas: As Histórias de Vida no Parque do Povo de Presidente 
Prudente (SP).  
 
Roteiro: 
06/10/13 
16h – Presidente Prudente 
Residência 
R. Bela nº 1.145, Bairro Claudia Glória 
Contato: Sebastiana Teixeira da Silva 
Telefone: (18) 3222-2983 (residencial)  
 
Dados: 
Dona Sebastiana Teixeira da Silva, 71 anos, moradora da rua Bela, 1.145, próximo à 
Banca do Parque, lembra desde o início, ainda quando o projeto estava em fase de 
aprovação na prefeitura. Segunda ela, o lugar onde atualmente mora era nada mais 
que um fundo de vale abandonado pelos governantes da cidade e que só existia 
naquela região um abrigo para menores infratores. Ela lembra que a polícia deixava 
a viatura na Av. Manoel Goulart devido ao caminho íngreme não possibilitar a 
entrada do veículo. Dona Sebastiana lembra da época em que a prefeitura iniciou os 
trabalhos de desapropriação das pequenas casas da região. Maquinários grandes 
“limparam” o terreno onde atualmente está a praça Emili Rosa da Silva, ao lado de 
sua residência. 
Mas este processo ainda foi dificultoso, pois teve um impasse com a prefeitura. O 
contrato de aluguel venceria e devido às desapropriações não era permitido 
construir sua casa no terreno que havia comprado há quase três anos. A situação 
chegou ao ponto de uma séria discussão com o chefe do Departamento de Obras 
(Sebastiana não se recorda quem era). Queixa-se até hoje que só obteve 
autorização para erguer cômodos de madeira, pois, se realmente acontecesse a 
desapropriação, seria mais fácil de desmanchar as estruturas. Quando o prefeito 
Paulo Constantino assumiu a prefeitura houve uma mudança no plano de obras. Seu 
terreno não entrou na lista de desapropriações, no entanto o projeto da casa de 
alvenaria foi engavetado, pois já havia investido dinheiro. O orçamento de 
reconstrução não caberia no orçamento da família. 
Após as desapropriações, surgiu o projeto da praça, que por muitos anos teve como 
zeladora a dona Sebastiana. Ela varria sempre que as chuvas deixavam sujeira, 
carpia quando as folhagens indesejadas começavam a brotar e até ornamentava o 
local com o plantio de plantas e flores. Esse trabalho, sem nenhum tipo de 
remuneração ocorreu dos períodos de 1982 até 2001. 
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Perguntas: 
-Como era essa região quando a senhora comprou o terreno? 
-Quais as dificuldades que a senhora encontrava quando chovia e não existia o 
parque? 
-O que a senhora sentiu quando corria o risco de ter seu terreno desapropriado? 
-Como a senhora resolveu a construção de sua casa na prefeitura? 
-Como foram as etapas de construção da sua casa?  
-Como a senhora se sente ao saber que ajudou a construir sua casa? 
-Se a senhora pudesse escolher, construiria sua casa de alvenaria ou madeira? 
Porque ela foi construída de madeira?  
-Quanto tempo a senhora cuidou da manutenção da praça aqui ao lado? 
-Como fazia para cuidar dela? 
-Porque cuidava dela desta forma? 
-Como era morar na época da construção do parque? O que a senhora lembra 
desse período? 
-Depois da construção do parque, melhoraram as condições para morar nesta 
região? Por quê?  
-O que o Parque do Povo representa para a senhora? 
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Pauta produzida por Pedro Coutinho 
 
Retranca: 
Fonte Seringueira  
 
Proposta: 
Faremos uma entrevista com Maria Aparecida Ricci Boscoli, que nasceu e passou 
toda a infância nas terras onde hoje é o Parque do Povo. Sua família possuía uma 
fonte de água potável naquela região. Ela é responsável também por ter plantando 
duas seringueiras, que hoje estão entre as árvores mais imponentes do parque. O 
conteúdo da entrevista será usado na peça prática do trabalho: Jornalismo de 
Revistas: As Histórias de Vida no Parque do Povo de Presidente Prudente (SP).  
 
Roteiro: 
07/10/13  
13h – Presidente Prudente 
Apartamento 
Rua Rui Barbosa, nº 913, Apto. 121, Centro 
Contato: Maria Aparecida Ricci Boscoli 
Tel: 3223-3554 
 
Dados: 
Maria Aparecida Ricci Boscoli, 81 anos, é filha de Carmino Ricci, antigo proprietário 
da Fonte Esmeralda, primeira mina a vender água potável na Presidente Prudente. 
Ela passou toda a infância na região do parque e guarda isso com muito afeto em 
suas lembranças. Chegou até a escrever um poema sobre o fundo de vale que era 
antes. 
Foi responsável pelo plantio de duas mudas de seringueira, que se tornaram 
robustas árvores em frente ao local onde ficava a fonte (quase em frente à 
churrascaria Guaíba). Hoje as seringueiras têm, segundo ela, entre 50 e 60 anos. 
Ela lembra das desapropriações, pois o irmão (já falecido) teve um atrito com a 
prefeitura. Conta que durante o dia, os servidores retiravam a cerca do terreno e a 
noite seu irmão e funcionários a colocavam de volta. Isso foi feito até entrarem em 
um acordo com a prefeitura. 
Ela se questiona sempre, diz não saber o porquê de se ter construído um parque e 
não um lago, pois esta região possuía muitas minas. Só na sua propriedade a fonte 
jorrava muita água. Lembra-se de outras fontes também, como a do Bongiovani e a 
fonte popular, onde havia algumas torneiras e as pessoas pegavam água à vontade.  
No ano de 1957 se casou e mudou, mas sempre visitava a mãe que morava próximo 
ao córrego. Teve os filhos Jussara, Lincoln, Débora, Melquizedec e Matheus. Ela 
conta que não foi fácil cuidar deles quando o marido faleceu. Na época em que 
estava grávida do Melquizebec, o segundo filho, viajava quase 200 km por dia em 
uma Kombi, praticamente os nove meses de gestação. Seguia até a zona rural, 
onde lecionava. Eram várias turmas juntas, porém poucos alunos. No período 
noturno ainda fazia faculdade. 
 
Perguntas: 
-O que a senhora lembra da região onde morava antigamente? 
-Como era a fonte de águas que a família da senhora tinha? 
-Quais as outras fontes que existiam aqui? Como eram?   
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-Como foi sua infância na época de fundo de vale?  
-O córrego era algo bom ou ruim na vida das pessoas que moravam nesta região?  
-Qual a sua relação com as seringueiras existentes no parque atualmente?  
-O que a senhora sente ao falar deste passado? 
-Como foi o processo de desapropriação do seu terreno? 
-O que a senhora lembra da construção do Parque do Povo?  
-Consegue enxergar um ponto positivo na construção do Parque? 
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Pauta produzida por Amélia Xavier  
 
Retranca:  
Parque Enchentes 
 
Proposta:  
Faremos uma entrevista em profundidade com Alfredo Penha, antigo secretário de 
obras no mandato de Agripino Lima, para saber qual era a situação do parque no 
período em que houve sua revitalização, e qual é o motivo de enchentes na área, 
para auxiliar na confecção do capítulo sobre o Parque no TCC: Revista Retratos: As 
Histórias de Vida No Parque do Povo em Presidente Prudente (SP).  
 
Roteiro:  
Alfredo Penha 
09/10  - 15h25 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Av. Cel. José soares Marcondes, nº 1200, Pres. Prudente (SP) 
Tel: (18) 3902 4400 
 

Dados:  
Alfredo Penha, atual secretário de obras do município, também ocupou o mesmo 
cargo no ano de 1933 quando o ex-prefeito Agripino Lima assumiu a prefeitura e 
constitui o a campanha de revitalização que durou o primeiro mandato do antigo 
prefeito. Durante esse período de obras o Parque do povo sofreu com um problema 
peculiar, toda vez em que havia chuvas demasiadas era inevitável a ocorrência de 
enchentes. Que passou a ser pesadelos de muitos moradores e comerciantes do 
local.  
 
 
Perguntas: 
-Qual era o estado que você encontrou o Parque do Povo quando assumiu o cargo 
de secretário de obras em 1993? 
-Como fizeram para tentar amenizar a situação desses problemas? 
-A partir de que ano começou o a retomada das obras? 
-Tem algum projeto para diminuir o problema com enchentes no parque? 
-Antes a cidade possuí muitas minas d’agua, por que elas fecharam? 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

Pauta produzida por Pedro Coutinho 
 
Retranca: 
Ciclismo Desapropriação 
 
Proposta: 
Faremos uma entrevista em profundidade com o Deoclécio Lobo, que durante anos 
participou de competições esportivas no Parque do Povo. A entrevista será para o 
conteúdo da peça prática do projeto: Jornalismo de Revistas: As Histórias de Vida 
no Parque do Povo de Presidente Prudente (SP).  
 
Roteiro: 
10/10/13 Deoclécio  
19h – Presidente Prudente 
Residência 
Local: Rua Claudionor Sandoval, 1.006, Vila Rosa 
Tel: (18) 3222-6285  
 
Dados: 
Deoclécio Ferreira Lobo, 65 anos, foi o primeiro morador a ser desapropriado na 
região do Parque do Povo. Ele morava na Rua Cruzeiro do Sul n° 10 – atual Dr. 
José Foz. Em 1975 foi procurado pelo professor “Ditão”, seu amigo, que ofereceu 
algumas propostas em nome da prefeitura para que ele deixasse o lugar. Foi 
oferecido a ele uma casa pré-construída sem acabamento no bairro Bongiovani. A 
segunda opção era a desocupação de sua casa, esperar as reformas e o que 
sobrasse da propriedade seria dele e a área utilizada seria restituída. Outra opção 
era uma quantidade em dinheiro e teria até 90 dias para entregar a propriedade. A 
terceira opção foi a escolhida por Deoclécio, e com o dinheiro deu entrada em uma 
casa, hoje no Jardim Paulista.  
O morador já participou de várias competições junto com seu irmão. Eram corridas 
de ciclismo que aconteciam no parque desde 1967, no centro da cidade, e, por volta 
de 1979, passou a ocorrer no Parque do Povo. Logo que inauguraram a pista de 
ciclismo, por decisão da prefeitura. Além disso, participou de competições de 
ciclismo no Parque do Povo. Entre elas, segundo ele, foram: campeonato Taça 
Intersindical de Marília (feita pelo Sindicato de Marília) acontecia cada vez em uma 
cidade e sempre que vinha para Prudente era no Parque do Povo (nunca aconteceu 
no centro da cidade); Grande Prêmio de Ciclismo Paulo Constantino (nome da 
competição). Eram realizadas cinco provas no parque do Povo. O Paulo 
Constantino, prefeito da época, queria valorizar o Parque; depois com a saída do 
gestor e com a entrada de Virgílio mudou o nome para III Grande Prêmio de 
Ciclismo VirgílioTiezzi Junior. 
 
Perguntas: 
-Como era esse o espaço em que hoje é o Parque do povo? 
-Quais as dificuldades que o senhor encontrava com seu terreno naquela região? 
-Como se sentiu ao saber que seria desapropriado? 
-Como foi essa desapropriação?  
-Quais mudanças positivas as pessoas tiveram com a construção do parque? 
-O senhor já participou de competições de ciclismo no parque. Como elas se 
iniciaram? 
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-Quem eram os organizadores? 
-Quanto tempo duraram? 
-Quais eram essas competições? 
-O que o senhor sentia ao participar de uma competição dessas?  
-O senhor ainda utiliza o Parque do Povo atualmente? Por que?  
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Pauta produzida por Nathália Vieira 
 
Retranca: 
Tiezzi Abandono 
 
Proposta: 
Será entrevistado o ex-prefeito Virgílio Tiezzi Junior com fins de coletar melhores 
explicações sobre a situação de abandono do Parque do Povo no período de 1983, 
de acordo com moradores e a imprensa da época. O conteúdo será utilizado para a 
produção do Trabalho: Jornalismo de Revistas: As Histórias de Vida no Parque do 
Povo de Presidente Prudente (SP). 
 
Roteiro: 
12/10/2013 
11h – Presidente Prudente 
Residência  
Rua Ribeiro de Barros, 1.673 
Contato: Virgílio Tiezzi Junior 
Telefone: 3903-0668 
 
Dados: 
Virgílio Tiezzi Junior é engenheiro civil e foi eleito prefeito de Presidente Prudente no 
mandato 1983-1988, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Com apenas 30 
anos o prudentino assumiu a Prefeitura local e foi muito criticado pelos moradores e 
a imprensa por não realizar investimentos no Parque do Povo. 
O ex-prefeito sucedia o primeiro mandato de Paulo Constantino, que foi considerado 
um dos incentivadores do projeto no município e que teria “levantou” o parque. 
Em sua defesa, Tiezzi alega que não investiu no parque porque havia outras 
necessidades da época. Mas o próprio confirmou que realizou vários 
melhoramentos, mesmo que aos poucos. Entre eles foram listadas: parques, 
canalização fechada, pista de ciclismo. Além disso, o político contou que o gestor 
anterior deixou diversas obras paradas ou com dívidas a serem pagas. Entre elas 
estiveram as desapropriações dos moradores do fundo de vale do Córrego do 
Veado. O engenheiro explicou que nenhum dinheiro havia sido pago aos ruralistas 
na época. Tiezzi afirmou que as obras de canalização podem começar a ceder em 
alguns anos, segundo alegações polêmicas de Virgílio, o profissional da área 
revelou que a declividade do local e os materiais usados podem desmoronar. 
 
Perguntas: 
-O jornal ‘O Imparcial’ apresentou em 1983 matérias dizendo que o Parque do Povo 
estaria abandonado. Moradores da época também lembraram deste período de 
abandono, que teria sido em seu governo. Isso ocorreu realmente? 
-O que desapontou a população foi o fato de o senhor não ter investido tanto no 
parque? 
-O ex-prefeito acredita que os moradores falaram tanto em abandono devido ao 
canal? 
-O senhor pode elencar o que foi feito em seu governo no Parque do Povo? 
 
 



173 
 

Pauta produzida por Luis Arana 
 
Retranca: 
Parque animais 
 
Proposta: 
Realizaremos uma entrevista em profundidade com o estudante Guilherme Freitas, 
dono da cadela Luna. O objetivo é mostrar como os animais fazem parte do dia a dia 
do parque. Desta forma, serão coletadas informações para produção de matéria 
para a “Revista Retratos: as vidas que dão vida ao Parque” do projeto: Jornalismo 
de Revistas: As Histórias de Vida no Parque do Povo de Presidente Prudente (SP).  
 
Roteiro: 
14/10/2013 
19h – Presidente Prudente 
Residência 
Rua Manoel Carneiro Faria, 270, Vila São Jorge 
Contato: Guilherme Freitas 
Tel: 9 9757 3765 (Guilherme)  
 
Dados:  
O Parque do Povo é um espaço que diariamente é frequentado por várias pessoas, 
para diversos fins como atividade física e lazer, há também frequentadores que 
aproveitam o espaço verde do parque para caminhar com seus animais de 
estimação, isso é notado todas as vezes que se percorre o Parque.   
O estudante de engenharia civil Guilherme Freitas, 24 anos, vai todos os dias ao 
Parque do Povo para passear com a cadela Luna, da raça boder collie. Mesmo não 
morando perto do local, ele reconhece que o espaço é um dos melhores para 
passear com o seu animal de estimação. 
A visita dura pelo menos uma hora e meia, sempre no período noturno. Há quase 
dois anos o desenhista faz a visita diária com Luna. No local eles brincam e correm. 
O espaço preferido dos dois é na quadra que fica atrás do Centro Olímpico. Lá a 
cadela pode correr e brincar com seus brinquedos de borracha, uma das atrações 
preferidas de Luna. 
A cadela já até sabe o horário de seu passeio e fica ansiosa, segundo Guilherme. 
Ela late e até arranha a porta do carro para sair com o dono ao parque.  
 
Perguntas: 
Por que escolheu o Parque do Povo como local de passeio para o seu animal? 
-Quantas vezes frequenta o parque? 
-A Luna já se identifica com o horário dos passeios? 
-O dia em que você estava no parque notamos que brincava com uma bola de 
borracha. É a principal brincadeira que fazem no local? 
-Quais os principais benefícios que vê no Parque do Povo? 
-Se você pudesse falar pela Luna, o que ela diria que o Parque do Povo significa 
para ela? 
-Qual o espaço que vocês mais frequentam? 
-Durante estas brincadeiras que fazem diariamente, alguém já te abordou para 
querer brincar com a Luna? 
-Já houve algum dia em que você não pode ir e ela fez alguma traquinagem? 
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-E quando vocês voltam do passeio, como ela fica? 
-Você ainda tem outras duas cadelas. Elas visitam o parque frequentemente? 
-A Luna nunca teve problema com outros animais durante visita ao parque? 
-Antes da Luna, você frequentava o local? 
-Em Presidente Prudente também existem outras áreas grandes para lazer. Planeja 
trocar o Parque do Povo por outro espaço de passeio para a Luna? 
-Por que gostam do trecho atrás do Centro Olímpico? Já tentaram brincar em outro 
local? 
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Pauta produzida por Pedro Coutinho 
 
Retranca:  
Amor Parque 
 
Proposta:  
Faremos uma entrevista em Profundidade com o casal Luis Henrique Yokoyama e 
Fernanda Galiano, que deram seu primeiro beijo no parque do povo, como resultado 
será produzida uma matéria para a peça prática do trabalho: Jornalismo de Revista 
e as História de vida no Parque do Povo em Presidente Prudente (SP).  
 
Roteiro:  
16h 19/10/13 
Luis e Fernanda 
Parque do Povo em frente à TV Fronteira 
(18) 9 97581050- Fernanda 
 
Dados: Eles se conheceram através da escola, porém não haviam nenhum contato 
de amizade, Luis era muito “brincalhão” e Fernanda estudiosa, levando tudo a sério, 
a história dos dois começam a se entrelaçar quando ele começa a implicar com ela, 
os colegas de classe percebem o clima e impulsionam os dois a ficaram, o local 
combinado seria o Parque do Povo, por insistência de Fernanda que não queria ficar 
atrás da escola como todos os casais de adolescentes que estudavam na escola 
“E.E. Profª Maria Luiza Formozinho”.  A partir do primeiro beijo entre eles já são mais 
de oito anos de namoro, desde quando eles tinham 12 anos de idade. Os dois já 
estão pensando em casamento.  
Uma curiosidade eles possuem uma pequena coleção, pois o casal já trocou de 
alianças cinco vezes, pois segundo Fernanda, à medida que uma aliança ficava 
desgastada eles trocavam.  
 
Perguntas:  
-Como vocês se conheceram? 
-Como Você se lembra exatamente quando aconteceu o Primeiro beijo? 
-Como era o parque do povo naquela época? Houve alguma mudança?  
-O que o Parque do povo representa para o seu relacionamento? 
-Você costuma vir ao Parque do Povo? O que você sente todas as vezes que vêm 
aqui?  
-Vocês colhecionam Alianças? 
-Quais os planos para o futuro? 
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Pauta produzida por Pedro Coutinho 
 
Retranca: 
Rural Urbano  
 
Proposta 
Faremos uma entrevista com o aposentado José Maria de Sá, de 82 anos, para a 
realização de uma reportagem do tipo perfil, que entrará como conteúdo na Revista 
Retratos, na edição As Vidas que dão Vida ao Parque, peça prática do projeto: 
Jornalismo de Revistas: As Histórias de Vida no Parque do Povo de Presidente 
Prudente (SP). A propriedade dele tem características rurais e possui criação de 
animais e também plantações, próximas à área urbanizada.  
 
Roteiro: 
21/10/2013 
10h30 – Presidente Prudente (SP)  
Residência 
Rua 1° de Setembro, 22, Vila Malaman 
Contato: José Maria de Sá 
Tel: (18) 3221- 3275 
 
 
Dados: 
Retirante de Minas Gerais, veio para a região de Presidente Prudente com apenas 
21 anos com mais dois irmãos. Mora na cidade desde 1951 e lembra desta região 
quando ainda tudo era “mato”. Acredita ser um homem de fé. Foi na igreja que 
conheceu sua esposa Paulina, de 81 anos, e no próximo dia 24 de dezembro de 
2013 completará 58 anos de casado. A terra que possui próxima ao Parque do Povo 
foi herança do pai de sua esposa, que foi dividida entre ela e os outros dois irmãos. 
Eles receberam as terras próximo ao que ele intitula um “brejão”, onde futuramente 
seria o Parque do Povo. José sofreu todo o processo de desapropriação da 
prefeitura, porém aceitou tudo de forma amigável. Com o dinheiro recebido, resolveu 
aplicar no restante do terreno, dividindo-o e construindo várias casas, que 
atualmente coloca para aluguel e vive dessa renda. 
Tem quatro filhos, sendo três mulheres e um homem. Uma de suas filhas mora no 
terreno. José também reserva um espaço para o cultivo de milho, abacate, tomates, 
bananas e a criação de galinhas e gansos. Diz que prefere ter gansos a cachorros. 
No total são doze animais.  
 
Perguntas: 
-Como era Presidente Prudente quando o Senhor chegou aqui? 
-Como foi o processo de desapropriação das terras em que sua esposa herdou? 
-Como era a paisagem aqui da região antes da construção do Parque do Povo?  
-Quais as dificuldades que sua família encontrou ao se mudar pra cá, onde hoje é a 
região do Parque do Povo? 
-O que o senhor sentiu ao saber que seria desapropriado? 
-Sempre teve intenção de colaborar, ou passou pela cabeça do senhor procurar a 
justiça?  
-Porque o senhor planta milho aqui na sua propriedade? 
-De onde surgiu a ideia de criar galinhas e gansos? 
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-Qual o benefício em criar gansos?  
-O que o Parque do Povo trouxe de bom para o senhor? 
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