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RESUMO 
 

 

Jornalismo literário: história e sociedade nas crônicas de Geraldo Soller 
 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar e analisar a contribuição das crônicas do 
jornalista Geraldo Soller para a sociedade prudentina a fim de compreender o 
contexto histórico-social das mesmas. O corpus desse trabalho são as crônicas que 
compõem os três livros por ele publicados: “Pinceladas do cotidiano”, “Quarto dia” e 
“Grilo falante”, os quais representam fases da vida de Soller e sua visão de mundo. 
A pesquisa teve como metodologia: a pesquisa qualitativa do tipo exploratória, 
desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas semiabertas, coleta 
e análise documental. Para a análise dos dados foi feito o cruzamento entre as 
informações obtidas sobre fatos históricos e do cotidiano prudentino. A investigação 
comprova a simbiose: autor x contexto x produção através de conceitos do 
jornalismo literário e afirma a importância das crônicas de Soller para a imprensa 
prudentina como única documentação de acontecimentos históricos, visto que há 
fatos narrados em suas crônicas que não são encontrados em quaisquer outros 
documentos ou acervo de dados. Foi constatado por meio de depoimentos de 
jornalistas conceituados da imprensa de Presidente Prudente, que Soller contribuiu 
para que a mesma se consolidasse na cidade através de suas crônicas e de outras 
contribuições jornalísticas. Os resultados obtidos nesta pesquisa compõem um jornal 
tabloide de oito páginas, que será distribuído pelo jornal impresso “O Imparcial” 
juntamente com seus 10 000 exemplares. A publicação será feita para Presidente 
Prudente e região após a Banca de Defesa na Faculdade de Comunicação Social 
Jornalista Roberto Marinho. 
 
Palavras-chave: Jornalismo literário, crônicas, história e sociedade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

Literary journalism: History and society in Geraldo Soller’s chronicles 
 

 

The aim of this research is to investigate and analyze the contribution of journalist 
Geraldo Soller’s chronicles to the society of Presidente  Prudente in order to 
comprehend the historical and social context of them. The corpus of this production 
is the chronicles that were published by him in three books: “Everyday Strokes”, 
“Fourth day” and “The Cricket Speaker”, which represent Soller’s stages of life as 
well as his worldview. The methodology used  was exploratory qualitative, developed 
by bibliographic search, semi open interviews, gathering and analysis of documents. 
For the collected data analysis, interrelation among pieces of information achieved 
about historical facts and daily of people from this city was made. The examination 
confirms the symbiosis author x context x production through concepts of literary 
journalism and claims the importance of this type of wok of the author to the press at 
Presidente Prudente as only documentation about historical events, whereas there 
are facts narrated  in his chronicles which they don’t find in any other documents or 
collection of data. It was proved, through the testimonials of well-known journalists 
from the press of Presidente Prudente, that Soller contributed to the consolidation of 
this press via his chronicles and other journalistic contributions. The results obtained 
in this study will be published in an 8-page tabloid which will be distributed together 
with the newspaper “O Imparcial”, along with its 10,000 copies. This publication will 
be made for Presidente Prudente and region after the Defense of this paper in 
Faculdade de Comunicação Social Jornalista Roberto Marinho. 
 
 
Keywords: Literary journalism, chronicle, History and society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há diversas maneiras de documentar a história de um município. 

Dentre elas destacam-se os meios de comunicação que, através de suas 

reportagens, documentários, fotografias, artigos, vídeos, jornais impressos e tantos 

outros veículos, são capazes de retratar o cotidiano de uma sociedade e fazer com 

que esses relatos sejam duradouros quando arquivados. 

A cidade de Presidente Prudente não foge à regra; os meios de 

comunicação documentam sua história desde que foram criados e os profissionais 

que o fazem se destacam. 

Dentro do cenário jornalístico prudentino vale evidenciar um nome: 

Geraldo Soller. Nascido em 26 de setembro de 1931 na cidade 

Pradópolis(SP),Geraldo Soller mudou-se para Presidente Prudente com os pais e 

com os quatro irmãos quando tinha cinco anos de idade. Aos treze, já trabalhava 

como tipógrafo num importante jornal da época chamado “A Voz do Povo” e com 

cerca de sete meses de trabalho foi chamado para fazer parte da equipe do jornal 

impresso “O Imparcial”, onde construiu sua carreira. 

Com 14 anos Soller publicou sua primeira matéria no jornal sobre um 

jogo do Palmeiras, seu time do coração. Logo depois, vieram suas crônicas que 

retratam o cotidiano prudentino, religião, história, futebol, pessoas notórias do 

município, causos e debates interiores. 

Hoje, com sessenta e nove anos de profissão jornalística, Geraldo 

Soller é um grande ícone da imprensa. Ele já atuou em diversos meios de 

comunicação e nas mais diferentes áreas do jornalismo como assessoria de 

imprensa e relações públicas. Soller também trabalhou nas rádios Difusora e 

Comercial, produziu radionovelas e foi colunista, redator, cronista e diretor de “O 

Imparcial” ao lado de Mário Peretti. Publicou quatro livros, sendo três deles de 

crônicas e um de memórias sobre a criação e o desenvolvimento de Presidente 

Prudente.  

Atualmente Soller é aposentado e mantém uma coluna domingueira na 

qual publica suas crônicas no impresso “O Imparcial”. 

Sendo assim, a proposta deste trabalho é analisar três crônicas de 

cada livro por ele publicado: “Pinceladas do Cotidiano”, “Quarto Dia” e “Grilo 
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Falante”, pois cada um deles retrata uma fase da época em que Soller viveu e a sua 

visão de mundo. 

O resultado dessa análise comporá um jornal impresso em forma de 

tabloide com oito páginas, a peça prática dessa pesquisa. Além da análise das 

crônicas de Geraldo Soller, o tabloide também contém dados, pesquisas, 

entrevistas, fotos e outros fatos importantes encontrados durante o percurso 

realizado para a conclusão do trabalho. O referido tabloide será oferecido como 

suplemento para o jornal impresso “O Imparcial”, que publicou 10.000 exemplares, 

gratuitamente, e que foram distribuídos para Presidente Prudente e região, no 

domingo seguinte a Banca de Defesa na Faculdade de Comunicação Social 

Jornalista Roberto Marinho.  

No decorrer deste trabalho, o conteúdo teórico foi dividido em nove 

partes: no capítulo dois encontra-se a fundamentação metodológica, que apresenta 

o que levou as pesquisadoras a definir o objeto de estudo, o problema, os objetivos 

da pesquisa e a metodologia utilizada, a qual ficou definida como pesquisa 

qualitativa do tipo exploratória, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, 

entrevistas semiabertas, coleta e análise documental. 

No capítulo três, é possível conhecer o que é jornalismo e três de suas 

ramificações: jornalismo impresso, especializado e literário. Foram escolhidas essas 

divisões, pois Geraldo Soller construiu sua carreira no jornal impresso “O Imparcial” 

e é preciso conhecer o início e as características desse veículo de comunicação. O 

jornalismo especializado encontra-se neste capítulo, pois é base para o jornalismo 

literário, que por sua vez, é o gênero textual e linguístico pertencente às que 

constitui as crônicas. 

O capítulo quatro contém a definição e as características do objeto de 

estudo desta pesquisa, as crônicas, para que seja possível compreender a análise e 

a importância delas para a história e memória de Presidente Prudente. 

O quinto capítulo é constituído pela história da imprensa prudentina 

com abertura para um subcapítulo do jornal impresso “O Imparcial”. A fim de os 

leitores estabeleçam uma correlação de como foi o desenvolvimento da imprensa na 

cidade e do veículo de comunicação que Soller construiu sua carreira. 

O capítulo seis é dedicado à vida e obra de Geraldo Soller, cujo 

conteúdo é composto por entrevistas. No decorrer do capítulo é possível encontrar 

depoimentos de amigos e familiares, além de sua história. 
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No capítulo sete encontram-se as descrições, características e índices 

dos três livros de crônicas publicados por Soller: “Pinceladas do Cotidiano”, “Quarto 

Dia” e “Grilo Falante”. Também constam neste capítulo, todas as crônicas escolhidas 

para compor este trabalho e suas respectivas análises. 

Quanto ao oitavo capítulo, é composto pela parte teórica da peça 

prática o projeto editorial e o projeto gráfico da mesma, onde ficou determinado 

quais matérias entraram no tabloide, denominação, distribuição, diagramação, fonte, 

entre outros. 

Por fim, o capítulo nove contém o memorial descritivo, ou seja, uma 

descrição minuciosa sobre trajetória percorrida pelas pesquisadoras para realizar 

esta pesquisa e a peça prática de mesma. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa tem como base a metodologia qualitativa do tipo 

exploratória, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas 

semiabertas, coleta e análise documental. Foi escolhido esse método, pois é a forma 

efetiva de investigar e analisar a contribuição das crônicas do jornalista Geraldo 

Soller para a sociedade prudentina a fim de compreender o contexto histórico-social 

das mesmas e, ao mesmo tempo, entender a influência dos acontecimentos urbanos 

nas obras do autor. 

A realização deste estudo se justifica pela relevância do conteúdo das 

crônicas de Soller para preservação da memória de Presidente Prudente; por conter 

dados históricos, culturais e verídicos, e, ainda, por Soller ser um grande nome da 

imprensa prudentina. 

Os pesquisadores entendem que o conteúdo jornalístico produzido por 

meio da pesquisa, ou seja, a peça prática, deve ser a elaboração de um jornal em 

forma de tabloide, com oito páginas, contendo os dados coletados sobre fatos 

sociais, entrevistas, fatos históricos e o resultado final da pesquisa. Foi escolhido 

esse meio de comunicação, pois o tabloide será oferecido como edição especial 

para o jornal impresso “O Imparcial”, onde Geraldo Soller consolidou sua carreira 

como jornalista e escritor. 

 

2.1 Problematização 

 

A presente pesquisa parte do seguinte questionamento: Crônicas do 

jornalista Geraldo Soller retratam o contexto histórico e cultural da cidade de 

Presidente Prudente? 

Para obter a resposta, as pesquisadoras analisaram nove crônicas do 

jornalista Geraldo Soller que compõem os três livros por ele publicados: “Pinceladas 

do cotidiano”, “Quarto dia” e “Grilo falante”, os quais representam fases da vida de 

Soller e sua visão de mundo naquele momento. 

Ao longo dos anos, as crônicas do jornalista marcaram presença em “O 

Imparcial”. Sempre tratando de assuntos do cotidiano da cidade, religião, história, 

futebol e contando causos, Geraldo Soller fez delas uma obra literária e que merece 

ser estudada.  
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Portanto, o interesse nessa pesquisa se justifica, por se tratar de um 

ícone da história prudentina e pela necessidade de mostrar a relevância das obrasde 

Geraldo Soller para o contexto histórico e sociológico do município. 

 

2.2 Justificativa 

 

Tendo como base a produção jornalística e a colaboração histórica de 

Geraldo Soller na imprensa de Presidente Prudente, as pesquisadoras constataram 

a necessidade de analisar seu trabalho, mesmo porque com 82 anos, Soller já não 

tem tanta disposição de conceder entrevistas devido à sua saúde frágil e às 

delimitações que a idade impõe. Desta forma, tornou-se uma oportunidade ímpar 

para realizar a pesquisa este ano, pois foi possível contar com a colaboração, 

aprendizado e ensinamentos do eminente. 

Esta pesquisa se justifica, ainda, pela importância de Soller para a 

história, cultura e sociedade do município, pois em suas crônicas estão presentes 

fatos do cotidiano, curiosidades e detalhes de uma cidade retratada durante 69 anos 

pelo jornalista. Este trabalho também propiciou às pesquisadoras a oportunidade de 

conhecer mais sobre o jornalismo literário. 

Quanto à peça prática, escolheu-se a elaboração de um jornal no 

formato de tabloide com oito páginas, contendo os dados coletados sobre fatos 

sociais, entrevistas, fatos históricos e o resultado final da pesquisa. Por fim, o 

tabloide foi oferecido como edição especial para o jornal impresso “O Imparcial”.  

As pesquisadoras optaram pelo tabloide como peça prática, pois sua 

distribuição para a cidade de Presidente Prudente e região, através do jornal “O 

Imparcial”, trouxe mais visibilidade à pesquisa, expandiu o conhecimento adquirido 

com a realização do trabalho e poderá incentivará novos pesquisadores, em 

comunicação, a escolherem o jornalismo literário como objeto de estudos. 

Para as pesquisadoras, este trabalho retratou a função do jornalista, na 

sociedade, como disseminador de informação. Neste caso, importante para a 

história de Presidente Prudente. Tratou-se, também, da possibilidade de empregar 

na peça prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar e analisar a contribuição das crônicas do jornalista Geraldo 

Soller para a sociedade prudentina a fim de compreender o contexto histórico-social 

das mesmas e, ao mesmo tempo, entender a influência dos acontecimentos urbanos 

no contexto das obras do autor. 

  

2.3.2 Objetivos específicos 

 

Analisar o contexto histórico da época presente em suas obras; 

Criar um tabloide contendo as análises das crônicas, o 

desenvolvimento e o resultado desta pesquisa; 

Encartar a peça prática no jornal “O Imparcial” de Presidente Prudente. 

 

2.4 Metodologia 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 109, grifo do autor), “a 

especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange maior número de itens, 

pois responde, à um só tempo, às questões como?, com quê?, onde?, quanto?.” 

Esta informação remete-se a Rodrigues (2006, p. 19) que “a 

metodologia científica consiste no estudo, na geração e verificação dos métodos, 

das técnicas e dos processos utilizados na investigação e resolução de problemas, 

com vistas ao desenvolvimento do conhecimento científico”.  

Para Andrade (2009, p. 111), “a pesquisa é o conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivos 

encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos 

científicos”.  

A partir desses conceitos, foi classificado e desenvolvido o método 

científico desta pesquisa.  

Segundo Gil (2002, p. 41) “toda e qualquer classificação se faz 

mediante a algum critério”. E tendo como base que uma pesquisa pode ser 
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classificada como descritiva, exploratória ou explicativa, o método utilizado durante o 

processo de realização deste projeto foi a pesquisa exploratória. 

Ainda segundo o autor, a pesquisa exploratória “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses”. (GIL, 2002, p. 41). Para ele, esse tipo de pesquisa pode 

explorar de várias maneiras o objeto estudado utilizando entrevistas, levantamento 

bibliográfico, estudo de casos ou análise de exemplos que facilitem a compreensão. 

Estas abordagens foram utilizadas para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

São estudos exploratórios que tem por objetivo descrever completamente 
determinado fenômeno, como por exemplo, o estudo de um caso para o 
qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Podem ser encontradas 
tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas. (LAKATOS; MARCONI, 
2010, p. 71) 

 

Para este trabalho escolheu-se a pesquisa qualitativa exploratória, pois 

foi necessário fazer o levantamento bibliográfico e documental sobre Geraldo Soller 

e suas crônicas para, mais tarde, analisá-las. 

De acordo com Gil (2002, p. 45), a análise documental se assemelha 

muito com a pesquisa bibliográfica: 

 

A diferença essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

 
 

A abordagem desta pesquisa foi de caráter qualitativo. Para Rodrigues 

(2006) a pesquisa qualitativa é utilizada quando não tem como principal objetivo 

investigar o problema a partir de dados estatísticos. Portanto, ela pode ser aplicada 

quando é necessário destacar opiniões, comportamentos, atitudes e problemas 

complexos. 

Quanto às entrevistas, foram utilizadas do tipo semiabertas, que, 

segundo Rodrigues (2006), referem-se aquelas em que as pessoas são 

questionadas com base em um pré-roteiro elaborado, mas têm liberdade para ir 

além dele. Estas entrevistas foram feitas com conhecidos, amigos, leitores, parentes 

e pessoas próximas ao escritor e jornalista Geraldo Soller. 
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Cada questão é aprofundada a partir da respostado entrevistado, como um 
funil, no qual perguntas gerais vão dando origem a específicas. O roteiro 
exige poucas questões, mas suficientemente amplas para serem discutidas 
em profundidade sem que haja interferências entre elas ou redundâncias. 
(DUARTE, 2010, p. 66) 

 

Também fez parte da pesquisa qualitativa a análise e interpretação de 

dados: 

 

A análise corresponde a organizar, apresentar e descrever os resultados, 
apresentando as relações existentes entre os dados obtidos entre o 
fenômeno estudado. A interpretação visa à reflexão e à explicação; 
apresentar os resultados em um contexto mais abrangente; interligar, 
comparar e avaliar os resultados, procurando também a solução do 
problema. (RODRIGUES, 2006, p. 108) 

 

Por fim, realizou-se um cruzamento entre os dados obtidos nas 

entrevistas e na análise de documentos, com o intuito de obter a conclusão para o 

problema em questão. Esse cruzamento foi feito por meio da técnica de 

triangulação. Segundo Yin (2001, p. 120), a triangulação trata-se do “fundamento 

lógico para se utilizar várias fontes de evidências”. 

Ainda segundo o autor, há quatro tipos de triangulação: “de fontes de 

dados (triangulação de dados); entre avaliadores diferentes (triangulação de 

pesquisadores); de perspectivas sobre o mesmo conjunto de dados (triangulação da 

teoria); de métodos (triangulação metodológica)”. (YIN, 2001, p. 121) 

A triangulação usada para realizar o cruzamento de dados da presente 

pesquisa foi a triangulação de dados. Para Yin (2001), esse tipo de triangulação 

coleta informações de fontes variadas, mas tendo em vista a ratificação do mesmo 

acontecimento ou fenômeno. 

 

Com a triangulação, você também pode se dedicar ao problema em 
potencial da validade do constructo, uma vez que várias fontes de 
evidências fornecem essencialmente várias avaliações do mesmo 
fenômeno. Não surpreendentemente, uma análise dos métodos utilizados 
pelo estudo de caso descobriu que aqueles estudos de caso que utilizam 
várias fontes de evidências foram mais bem-avaliados, em termos de sua 
qualidade total, do que aqueles que contaram apenas com uma única fonte 
de informações.  (YIN, 2001,  p. 121, grifo do autor) 
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3 JORNALISMO 

 

Neste capítulo, torna-se necessário apresentara definição de jornalismo 

e suas peculiaridades, para que seja possível entender a profissão escolhida por 

Soller e o motivo pelo qual ele dedicou anos de sua vida. Também são apresentadas 

três vertentes do jornalismo: jornalismo impresso, jornalismo especializado e 

jornalismo literário, a fim de sustentar um melhor entendimento do veículo de 

comunicação jornal impresso e do gênero que engloba as crônicas.  

Para Traquina (2005, p.22) “[...] o jornalismo é uma atividade 

intelectual”. Por volta de 1814, segundo o autor, “o jornalismo dava algum prestígio 

de uma profissão intelectual, já que requeria uma educação literária, mas não exigia 

um período de preparação longo e dispendioso”. (TRAQUINA, 2005, p. 77) 

Porém, há dificuldade de buscar uma única definição para o termo. 

Amaral (1978) mostra sua visão sobre o tema: 

 

As definições de jornalismo são numerosas e variam de acordo com o 
enfoque de cada um. Ao assumir, porém, a condição de ciência, toma 
contornos acentuados e bem visíveis, e pode ser definido como “o estudo 
do processo de transmissão de informação, através de veículos de difusão 
coletiva, com características específicas de atualidade, periodicidade e 
recepção coletiva”. (AMARAL, 1978, p.16) 

 

Visto de um ângulo poético, o jornalismo é definido de maneira mais 

subjetiva.  

 

Poeticamente podia-se dizer que o jornalismo é a vida, tal como é contada 
nas notícias de nascimento e de mortes, tal como o nascimento do primeiro 
filho de uma cantora famosa ou a morte de um sociólogo conhecido 
mundialmente. É a vida em todas suas dimensões, como uma enciclopédia. 
(TRAQUINA, 2005, p. 19) 

 

A história do jornalismo surgiu muito antes do que se imagina. No livro 

“Teoria do jornalismo” Pena (2005, p. 22, grifo do autor) revela a natureza que levou 

o homem a ter sede de informação: 

 

[...] o medo de não conhecer o que está além-mar é muito maior que o 
próprio mar. É o mesmo motivo que ainda nos faz mandar foguetes a Marte, 
Saturno e outros planetas. Tentamos ter o dom da ubiquidade através da 
alteridade, pois a ilusão da onipresença é construída pelas 
informações produzidas pelo outro. (PENA, 2005, p. 22, grifo do autor) 
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Ainda segundo o autor, a origem do jornalismo não se encontra em um 

momento determinado da história: 

 

Não há consenso sobre as origens do jornalismo. Para muitos 
pesquisadores, ele começou junto com a primeira comunicação humana, 
ainda na pré-história [...]. Outros localizam o início muito mais tarde, entre 
os séculos XVII e XIX, quando suas características modernas já podem ser 
identificadas. Ou seja, quando os jornais já possuem periocidade, 
atualidade, universidade e publicidade. (PENA, 2006, p. 23) 

 

Kunczik (1997, p.15) trata o jornalismo como a arte da comunicação: 

 

O jornalismo é tratado como uma profissão de comunicação. Mas o termo 
comunicador é frequentemente usado para definir toda 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 nesta categoria - que inclui tanto o chofer dos 
veículos de uma organização radiotelefônica quanto o vendedor porta a 
porta ou mesmo o jornaleiro. 

 

Segundo Lage (2006, p. 47) “o jornalismo não é, porém, um gênero 

literário a mais. Se, na literatura a forma é compreendida como portadora, em si, de 

formação estética, um jornalismo a ênfase desloca-se para conteúdos, para o que é 

informação”.  

O jornalismo na sua essencialidade possui bases que o sustenta. 

Lucas (2007, p. 10), cujo depoimento está presente no livro “Literatura e Jornalismo” 

organizado por José Domingos, descreve dois pilares de sustentação jornalística: 

 

Dois pilares sustentam a informação jornalística: a atualidade e a 
periodicidade. A atualidade exige do jornalista a busca pela notícia, a função 
investigadora, ou a faculdade interpretativa que representam um novo olhar 
sobre os objetos circunstanciais ou relações já conhecidas. Portanto, 
presta-se a ativar as capacidades cognitivas e programáticas do ser 
humano. A periodicidade diz respeito ao fornecimento cotidiano de 
novidades desejadas pelo público. (LUCAS, 2007, p.10) 

 

Quanto ao profissional do jornalismo, “[...] tem que juntar a pressa a 

perfeição, sempre no intuito de cativar leitores e garantir-lhes o direito a informar-se”. 

(JORGE, 2008, p. 123) 

Segundo Lucas (2007, p. 11),“o jornalista opera nos limites do escritor, 

na medida em que ambos lidam com a força comunicativa da palavra escrita.” Não 

só o profissional do jornalismo, quanto os jornais, também possuem este dever. 

Traquina (2005, p. 127) defende que “a missão dos jornais é informar”.  
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Para Pena (2006, p. 41), há fatos importantes a serem levados em 

consideração na divulgação da notícia:  

 

Novamente, a atualidade refere-se ao tempo da veiculação e não da 
ocorrência do fato. Ou seja, nem sempre significava um fato novo. Em 
outras palavras, não só novidade e atualidade são conceitos diferentes 
como só podem ser entendidos por meio de contextualizações e gradações. 
E as mais importantes são a intensidade e a impreviabilidade, sob a 
perspectiva da recepção.  

 

Outros parâmetros de extrema importância que envolvem o jornalismo 

merecem destaque, como a responsabilidade social. Amaral (1978, p. 25), afirma:  

 

Os veículos de comunicação são instituições sociais. Quer dizer, são 
instituições criadas pela necessidade dos agrupamentos definidos de 
indivíduos obedientes a leis, costumes e tradições comuns. Seu caráter 
emana da sociedade, sobrevivem graças á sociedade, sua destinação é a 
sociedade.  

 

A responsabilidade social descrita acima reflete, também, o papel da 

crônica e está intrinsecamente ligada a outros pormenores, como a ética profissional 

do jornalismo.  

No livro “Técnica de jornal e periódico”, Amaral (1987, p. 25) afirma que 

os veículos de comunicação “são instituições criadas pela necessidade dos 

agrupamentos definidos de indivíduos obedientes a leis, costumes e tradições 

comuns”, ou seja, são uma organização social que emana da sociedade. 

No entanto, esse vínculo entre os veículos de comunicação x 

sociedade não quer dizer que ambos estejam a favor da mesma, sempre há 

interesses que na maioria das vezes são contrários e cabe aos meios de 

comunicação sair em defesa do diferentes grupos existentes. (AMARAL, 1987) 

 

3.1 Jornalismo Impresso 

 

Após considerações sobre jornalismo deve-se caminhar nesta esteira e 

resgatar as outras vertentes já citadas no início deste capítulo. 

A máquina impressora de Gutenberg foi um marco na história, pois 

permitiu a disseminação de informações em grande quantidade e velocidade 

consideradas impossíveis para a época. (BANDEIRA, 2005) 
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A história atribui a Gutenberg o mérito principal pela invenção, de certo 

modo, da imprensa, pois a criação dos tipos móveis possibilitou a produção em 

grande escala e a popularização do impresso. Além, de ser o ponto inicial da 

indústria gráfica. 

Segundo a autora Bandeira (2005, p. 3), várias obras começaram, 

então, a serem impressas: “[...] as gazetas, com informações úteis sobre atualidade; 

os pasquins, folhetos com notícias sobre desgraças alheias; e os libelos, folhas de 

caráter opinativo. A combinação desses três tipos de impressos resultou, no século 

XVII, no jornalismo.” 

De acordo Bandeira (2005, p. 3), com a criação de novas formas de 

transmitir informação “[...] o papel da imprensa periódica, na emergência da esfera 

pública, revestiu-se de importância especial”. E a aparição dos jornais no final do 

século XVII e no início do século XVIII estimulou um novo ambiente público para o 

debate.  

 

De início, esses jornais eram dedicados a assuntos literários e culturais, 
mas a temática foi se alargando para questões de interesse social e político. 
Gerou-se uma demanda por essas informações, pois o público queria 
entender e participar do processo decisório das instâncias de poder. Nesse 
novo espaço público, a sociedade começou a obrigar o poder a justificar-se 
perante a opinião pública. (BANDEIRA, 2005, p. 3) 

 

A origem do jornal impresso é registrada num curto período de tempo 

em diversos países: “Inglaterra, França e Alemanha e, posteriormente, Estados 

Unidos”. (BANDEIRA, 2005, p. 4) 

Para a autora Bandeira (2005), no início, o investimento para possuir e 

manter um jornal era pequeno, praticamente todos os gastos eram cobertos pelos 

leitores. As primeiras inovações nos jornais começaram no século XIX. Nos Estados 

Unidos, o avanço da tecnologia de impressão fez com que os jornais 

sensacionalistas se tornassem populares. Porém, o tamanho do país dificultava o 

crescimento da imprensa norte- americana. Ainda segundo a autora, “a solução para 

o problema foi a criação de cadeias – agências que estendiam informações locais 

em nível nacional”. (BANDEIRA, 2005, p. 5) 

Na II Guerra Mundial os jornais impressos já compartilhavam o espaço 

com a televisão e o rádio, o que trouxe a possibilidade de novas alterações na forma 
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de fazer jornal. “A publicidade passa a ocupar de modo permanente as páginas dos 

jornais, de forma a garantir a sua subsistência econômica.” (BANDEIRA, 2005, p. 5) 

De acordo com o livro “Técnicas de Codificação em Jornalismo” de 

Erbolato (2008, p. 136), “os jornais devem ser lidos com rapidez e facilidade, 

especialmente levando em conta que, entre leitores, há pessoas de todos os níveis 

de instrução. Deve-se considerar ainda que a vida moderna não permite uma leitura 

com todo conforto e dispondo de muito tempo”.  

Ainda para o autor, o jornal serve como documento que “[...] permite a 

consulta permanente e a recuperação da informação; a linguagem escrita está 

fixada”. (ERBOLATO, 2008, p. 29) 

Lucas (2007, p.12) mostra como o jornal ganhou com o tempo sua 

linguagem atual: 

 
Mas o jornal, para atingir camadas populacionais mais extensas, cuidou de 
adaptar a linguagem á expressão próxima da oralidade. Adotou um 
coloquialismo distanciado das pompas de estilo então vigentes entre 
escritores. Destacou o linguajar, tornando-o mais acessível ao homem 
comum. (LUCAS, 2007, p. 12) 

 

3.2 Jornalismo Especializado 

 

O jornalismo se especializa para que, diante da grande circulação de 

informação e o consumo imediato das notícias, hajam filtros que delimitem, 

especifiquem e separem os assuntos que são oferecidos a população. Para 

Traquina (2005, p. 92), o crescimento das empresas trouxeram essas inovações: 

 

[...] a expansão da imprensa tornou possível a constituição de um grupo 
cada vez maior de pessoas que dedicavam todo o seu tempo a uma 
atividade que, exigindo divisão de trabalho, viu emergir novas figuras como 
o repórter. O novo grupo criou técnicas específicas e novos formatos, 
tornando-se “agentes especializados” que reivindicam um “monopólio de 
saber”. 

 

De acordo com os estudos de Amaral (1978), que visam acentuar a 

importância dos meios de comunicação, a UNESCO recomendou algumas 

sugestões para que os veículos de massa pudessem contribuir com o 

desenvolvimento econômico e social de um país, dentre elas se destaca a seguinte: 

“[...] cada país em via de desenvolvimento deveria tomar medidas para facilitar a 

circulação de notícias”. (AMARAL, 1978, p. 33) 
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Traquina (2005, p. 61) diz que existe “[...] uma crescente divisão do 

trabalho no jornalismo, com uma crescente especialização na profissão emergente”. 

Para Leal (2002), cujo texto está presente no livro “PUCRS: 50 anos formando 

Jornalistas”, organizado por Dornelles (2002), a modernidade fortaleceu o jornalismo 

especializado: 

 

A multiplicação dos veículos coincide com a especialização de conteúdo 
como atualmente ocorre com a diversidade de sites e páginas propiciadas 
pela internet. A modernização dos processos de captação, produção, edição 
e distribuição ampliam as áreas de informação e fortalecem o jornalismo 
especializado. (LEAL, 2002, p. 132) 

 

De acordo com o artigo “O jornalismo Especializado na sociedade da 

informação”, a autora Abiahy (2000, p. 5), explica:  

 

Nesse estágio em que as escolhas individuais prevalecem sobre o 
engajamento com a coletividade, faz sentido que a informação procure 
atender às especificidades ao se dirigir aos públicos diferenciados. É neste 
panorama que o perfil do jornalista sofre alterações, as publicações passam 
a dedicar-se mais à informação personalizada, portanto o jornalismo 
especializado tende a se desenvolver cada vez mais. (ABIAHY, 2000, p.5) 

 

3.3 Jornalismo Literário 

 

Em um trabalho sobre crônica, tornou-se necessário apresentar 

conceitos teóricos e considerações que refletem o jornalismo literário. Para Pena 

(2006, p. 29), afirma que o início do jornalismo literário fundiu-se dentro de uma nova 

lógica capitalista. 

 

Mas a partir das décadas de 1830 e 1840, a eclosão de um jornalismo 
popular, principalmente na França e na Grã- Bretanha, mudou o conceito, 
incorporando-o a nova lógica capitalista. Publicar narrativas literárias em 
jornais proporcionava um significado aumento nas vendas e possibilitou 
uma diminuição de preços, o que aumentava o número de leitores a assim 
por diante.  

 

Segundo Vilas Boas (2007, p. 20), o jornalismo literário vai muito além 

de conceitos pré-estipulados: 
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[...] jornalismo literário não é a cobertura noticiosa de livros e autores; não é 
ficção, invenção ou história baseada (apenas baseada) em fatos; não é 
masturbação linguística; nem válvula de escape para escritores frustrados, 
que têm de fazer materinhas descartáveis no dia-a-dia para poder pagar 
suas contas. (VILAS BOAS, 2007, p.20) 

 

Este gênero jornalístico tem particularidades que o diferencia dos 

demais. Ainda de acordo com autor, “[...] as caraterísticas básicas do jornalismo 

literário: imersão, humanização, exatidão, autoria e criatividade”. (VILAS BOAS, 

2007, p. 21) 

Proença Filho (2007, p. 9) descreve em seu livro “Linguagem literária” 

as peculiaridades do texto literário:  

 

No século XIX, os românticos acrescentam algo a esse conceito: à luz da 
ideologia os norteia, entendem que ao artista cabe a visão das coisas como 
ainda não foram vistas e como são profundas e autenticamente em si 
mesmas. Associa-se ao texto literário, desse modo, a valorização da 
subjetividade.  

 

Para o autor, o texto literário ultrapassa a barreira da denotação, que 

ele traz consigo. “Ao assumir o discurso, o indivíduo busca escolher os meios de 

expressão que melhor configurem suas ideias, pensamentos e desejos.” (PROENÇA 

FILHO, 2007, p.26) 

Os estudos da fusão entre jornalismo x literatura tiveram início, 

segundo Pereira (1995, p. 136), no século XX: 

 

Na verdade, a literatura e a imprensa confundem-se até os primeiros anos 
do século XX. Muitos dos jornais abrem espaço para a arte literária, 
produzem seus folhetins, publicam seus suplementos literários. É como se o 
veículo jornalístico se transformasse numa indústria periodizadora da 
literatura da época.  

 

A partir desta afirmação, Brito (2007, p. 26) declara que o“[...] 

jornalismo e literatura andam de mãos dadas há muitos anos. Há mesmo quem diga 

que o romance, enquanto gênero literário nasceu dentro dos jornais - eram os 

folhetins, contidos nos jornais, publicando os romances em capítulos”. 

De acordo com Bulhões (2007, p. 40), autor do livro “Jornalismo e 

literatura em Convergência”, os dois gêneros têm papéis importantes dentro dos 

conhecimentos da atualidade: 
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Pode-se, por exemplo, lembrar que tanto literatura como jornalismo atuam 
como expedientes de conhecimento do mundo, sendo que a experiência 
literária parece preferir conhecer o mundo, por meio da prática imaginativa e 
aleatória, a qual não é necessariamente menos “verdadeira” que a 
alternativa jornalística. (BULHÕES, 2007, p. 40) 

 

O jornalismo pode, também, tornar-se literatura dependendo da 

desenvoltura do profissional que irá exercê-lo. 

 

Falo da possibilidade, que o gênero jornalístico tem, de ser literatura. O 
importante no início, é a linguagem. Uma vez dominada esta, pode o 
jornalista criar, dar vida a uma obra, desde que tenha conservado a pureza 
de sua emoção, a verdade de seu perceber interno, sua fidelidade ao 
homem como ser-consciente e ser-responsável. (OLINTO, 2008, p. 10) 

 

Segundo Medina (1990, p. 212) “o jornalismo literário exige do 

jornalista e do escritor, muito mais do que apenas conhecimento de competências 

técnicas. Eles extraem de si, capinarias próprias e desafios do esforço criador.” 

Para Candido (2008, p. 28), “o primeiro cuidado em nossos dias é, 

portanto, delimitar os campos e fazer sentir que a sociologia não passa, neste caso 

de disciplina auxiliar; não pretende explicar o fenômeno literário ou artístico, mas 

apenas esclarecer alguns dos seus aspectos”. 

Medina (1996, p.211) pontua que “se na literatura é indiscutível a 

competência do escritor justamente na manipulação da língua escrita, não é menos 

indiscutível que o jornalista constrói essa mesma competência”. 

De acordo com Salvatore (2007, p. 88), em “Forma e Sentido do Texto 

Literário”, o texto pode conter variações de forma simples à forma culta: 

 

As segundas, as formas cultas, são criações individuais de arte: poesia 
épica, novela, romance, conto erudito e crônica. Muitas vezes dá-se a 
passagem de uma forma simples para uma culta. Isso acontece quando um 
autor confere uma roupagem literária ao material preexistente no cabedal 
cultura de um povo.  

 

Candido (2008, p. 22), destaca que “a crônica brasileira bem realizada 

participa de uma língua geral lírica irônica, casual, ora precisa e ora vaga, amparada 

por um diálogo rápido e certeiro, ou por uma espécie e monólogo comunicativo.” 

O jornalismo literário, dentro do jornal impresso, vem sendo estudado 

como uma solução educacional no Brasil. “Com a incorporação de valores 

humanísticos à expressão escrita, é seguro que o Brasil poderá levar adiante seu 
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projeto civilizatório, até hoje embargado pela deficiência da educação. O Jornalismo 

e a Literatura certamente se beneficiarão do esforço educacional.” (LUCAS, 2007, p. 

13) 
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4 CRÔNICA 

 

A história da crônica e as suas características no jornal impresso fez 

dela um destaque desde a época do folhetim. Ela é, também, um objeto de suma 

importância nesta pesquisa, pois é o fruto dos anos de trabalho de Geraldo Soller no 

jornal impresso “O Imparcial”, em Presidente Prudente. 

Segundo Moisés (1967), a crônica aderiu ao jornal no século XIX 

beneficiando-se da grande difusão da imprensa, mas foi em 1799 que ela surgiu em 

Paris no Journal de Débats, criado por Julien-Louis Geoffroy. 

 

Fazendo a crítica diária da atividade dramática, esse professor de retórica 
na verdade cultivava uma forma ainda embrionária de crônica, evidente no 
fato de reunir os artigos em seis volumes, sob o título de Cours de 
Littérature Dramatique(1819-1820).(MOISÉS, 1967, p. 102, grifo do autor) 

 

Ainda segundo o autor, apesar de tudo, a crônica daquela época 

“encontrou numerosos imitadores, inclusive neste lado do Atlântico, surgidos após 

1836 e que traduziam o termo francês por ‘folhetim’ [...]”. (MOISÉS, 1967, p. 102) 

De acordo com Moisés (1967), já na segunda metade do século o 

termo crônica passou a ser muito utilizado, inclusive como denominação de narrativa 

histórica. Diversos autores da época aderiram o novo modelo de manifestação 

literária. 

No Brasil não foi diferente. A crônica também passou a fazer parte do 

jornal impresso no início do século XIX como meio de aumentar a circulação, criou-

se então: “[...] o folhetim de pé de página.” (MOREL, 2008, p. 69) 

Candido et al. (1992, p. 15) enfatizam que: 

 

Antes de ser crônica propriamente dita foi ‘folhetim’, ou seja, um artigo de 
rodapé sobre as questões do dia – políticas, sociais, artísticas, literárias [...]. 
Aos poucos o ‘folhetim’ foi encurtando e ganhando certa gratuidade, certo ar 
de quem está escrevendo à toa, sem dar muita importância. 

 

Para Morel (2008, p. 69), “ao lado do folhetim, a crônica e o conto 

ocuparam as páginas daquela imprensa periódica, gêneros que permitiram ao 

literato brasileiro colocar-se em letra impressa.” 
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Sá (1999, p.9) esclarece: 

 

Enquanto o contista mergulha de ponta-cabeça na construção do 
personagem, do tempo, do espaço e da atmosfera que darão força ao fato 
“exemplar”, o cronista age de maneira mais solta, dando a impressão de 
que pretende apenas ficar na superfície de seus próprios comentários, sem 
ter sequer e preocupação de colocar-se na pele de um narrador, que é, 
principalmente, personagem ficcional (como acontece nos contos, novelas e 
romances). Assim, quem narra uma crônica é o seu autor mesmo, e tudo o 
que ele diz parece ter acontecido de fato, como se nós, leitores, 
estivéssemos diante de uma reportagem.  

 

Para Moisés (1967, p. 105), “a crônica oscila, pois, entre a reportagem 

e a literatura, entre o relato impessoal, frio e descolorido de um acontecimento trivial, 

e a recriação do cotidiano por meio de fantasia.” 

Ainda no século XIX, foi atribuído à crônica o dever de múltiplas 

tarefas. Segundo Morel (2008), com sua característica de discorrer sobre o cotidiano 

e seus acontecimentos de imediato a crônica logo ganhou espaço, ora no lugar de 

artigo de fundo, ora na seção exclusiva dentro da revista.  

De acordo com Candido et al. (1992),  com o passar do tempo a 

crônica foi  deixando de lado a intenção de informar e comentar para ficar, 

principalmente, com a de divertir. “A linguagem se tornou mais leve, mais 

descompromissada e (fato decisivo) se afastou da lógica argumentativa ou da crítica 

política, para penetrar poesia adentro.” (CANDIDO et al., 1992, p. 15) 

Essa nova linguagem, usada atualmente, reflete a emergência da 

publicação diária. Para Sá (1999), a pressa com que as coisas acontecessem faz 

com que o cronista seja ágil para poder acompanhar o ritmo. Por isso, sua sintaxe 

mais parece uma conversa de dois amigos do que um texto bem elaborado e sua 

escrita se aproxima mais da oralidade.  

 

[...] o leitor não só gosta como precisa de quem converse com ele, dizendo-
lhe os sentimentos experimentados no dia-a-dia, frente aos fatos que todos 
conhecemos de algum modo, ou frente às ocorrências da vida pessoal de 
quem escreve. (CANDIDO et al., 1992, p. 166) 
 
 

Sá (1999, p. 11), complementa que o cronista não “[...] perde de vista o 

fato de que o real não é meramente copiado, mas recriado”. E o seu texto deixa de 

ser uma transcrição exata de uma frase ouvida na rua e passa a ser “[...] um diálogo 
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entre o cronista e o leitor, a partir do qual a aparência simplória ganha sua dimensão 

exata.” (SÁ, 1999, p. 11) 

 

[...] por meio dos assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de 
coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade 
de todo o dia. Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de 
perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza; 
e esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar 
com a outra mão uma certa profundidade de significado [...]. (CANDIDO et 
al., 1992, p. 13-14) 

 

Ainda segundo Candido et al. (1992, p. 16), o prestígio atual das 

crônicas é “[...] um bom sistema do processo de busca de oralidade na escrita, isto 

é, de quebra do artifício e aproximação com o que há de mais natural no modo de 

ser do nosso tempo. E isto é humanização da melhor”. 

Humanização esta, que motiva os autores e leitores a desprender do 

fato de que crônicas de jornais impressos são passageiras, fazendo com que elas se 

tornem livros com relatos literários do cotidiano, real ou ficcional, como os livros de 

Geraldo Soller. 

De acordo com Candido et al. (1992), pelas crônicas se abrigarem 

neste meio de comunicação inconstante transitório que é o jornal impresso, elas não 

são dos escritores que pensam em ficar, ou seja, que desejam permanecer na 

memória e na admiração das próximas gerações, e a sua visão é a dos que 

escrevem do cotidiano e da vida das pessoas comuns. 

 

Por isso mesmo consegue quase sem querer transformar a literatura em 
algo íntimo com relação à vida de cada um, e quando passa do jornal ao 
livro, nós verificamos meio espantados que a sua durabilidade pode ser 
maior do que ela própria pensava [...].(CANDIDO et al., 1992, p. 14-15) 

 

Sobre essas afirmações o autor Sá (1999, p. 17) enfatiza que “o 

cronista de jornal também é um escritor, e também ele deseja escrever algo que 

fique para sempre.” Ainda segundo o autor, quando a obra de um cronista é reunida 

em livro é possível perceber de maneira mais clara a busca pela harmonia no 

esboço da vida. E sua obra se torna mais sólida e eterna. 
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Candido et al. (1992, p. 168), finalizam: 

 

Cabe, pois, à crônica jornalística tratar de tudo, pois, quem toma a decisão, 
escolhe o tema, é o interesse, a motivação do cronista. Deste modo, vai 
oferecendo sua acepção dos acontecimentos que o noticiário difundiu sem 
emoção. Isso faz com que a crônica possua, em ultima análise, uma função 
educadora. 
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5 HISTÓRIA DA IMPRENSA PRUDENTINA 

 

Neste capítulo será apresentada a história da imprensa de Presidente 

Prudente com abertura para um subcapítulo sobre o jornal impresso “O Imparcial”, 

veículo no qual Soller trabalha até os dias atuais.  

De acordo com Araújo (2013a), a história da Rádio Prudentina foi muito 

parecida com a história da rádio no Brasil:  

 

O rádio na cidade nasceu em simultâneo com a presença marcante do 
mesmo no País. A PRI-5, a pioneira, espalhou suas ondas quando também 
começava a Rádio Nacional do Rio, a que foi sístole e diástole na vida 
brasileira desde a segunda metade dos anos 1930 até que a televisão 
ganhasse técnica para superá-la e arte para copiá-la. Porque a tevê de hoje 
nada mais faz do que colocar imagem em tudo aquilo que o rádio, mesmo o 
prudentino, fazia em seus primórdios.  

 

O autor revela que “[...] o rádio da cidade naqueles anos em que as 

comunicações marcavam seus passos iniciantes. Movimentados programas de 

auditório, cantores e músicos, orquestras e regionais; produtores e escritores; 

notícias pelo sistema Morse, mas em cima do fato.” (ARAÚJO, 2013a) 

A cidade contou com a participação de algumas emissoras de rádio, 

que colaboraram para a história da imprensa prudentina. "A Voz do Sertão" (que 

contava com Geraldo Soller), Rádio Presidente Prudente, Rádio Comercial de 

Presidente Prudente, Rádio Comercial AM, Rádio Diário de Presidente Prudente, 

Rádio Paulista e Rádio 91 FM. 

Na cidade existem hoje, as seguintes emissoras: Rádio 98 FM, Rádio 

101 FM, Rádio Comercial de Presidente Prudente AM, Rádio Diário, Rádio Difusora, 

Rádio Educativa (91 FM), Rádio Paulista e Rádio Presidente Prudente AM. 

Quanto à história da imprensa escrita nasceu praticamente com o 

surgimento da cidade: 

 

Em Presidente Prudente, a imprensa nasceu alguns anos depois da 
fundação da cidade. “O momento” da Braz Albaresi, “A Vanguarda” de José 
Miliano e a “A Comarca” de Alberto Pereira Goulart disputavam a primazia 
de terem sido dos primeiros jornais da cidade, embora não se possa 
apontar o pioneiro por falta de provas concretas. (ABREU, 1977, p. 14) 

 

Segundo Abreu (1977, p. 14), alguns jornais se destacaram na história 

da Imprensa Prudentina, como: “O progressista (1927)”, “O município (1928)”, “O 
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Republicano”, “O Prudente”, “A Cidade (1931)”- que depois recebe o nome de “Folha 

Sorocabana”, “O Constitucionalista (1934)”, “O Imparcial (1939)”, “A voz do Povo 

(1926)”, “Correio Sorocabana (1945)” e “A região”. 

 

Além daqueles jornais de existência relativamente duradouros, de cunho 
político, existiram outros de circulação efêmera que não ultrapassaram, as 
vezes, sequer o primeiro número e tinham caráter crítico, humorístico, 
expressando o bom humor das ruas, feitos para a distribuição entre amigos. 
É o caso de “Sorriso”, “O grito”, “O Apito”. (ABREU, 1977, p. 14) 

 

Segundo o site da Câmara Municipal de Presidente Prudente (2003), 

os primeiros jornais do município eram: 

 

[...] como não poderia deixar de ser, patrocinados pelos dois líderes e rivais, 
Goulart e Marcondes. "A Ordem", financiado por Goulart, tinha como diretor 
Alberto Pereira Goulart, enquanto que o "Paranapanema, dirigido por José 
Rodrigues do Lago, era dirigido e sustentado por Marcondes. Vieram, em 
seguida, o "A Voz do Povo", dirigido e financiado por Jacob Blumer, que 
funcionou até bem pouco tempo. Por lá fizeram história os jornalistas Paulo 
Peixo, Alcindo Ribeiro, Mário Morais, Camel Farah, Sylvio Roncador, Miguel 
Molina, Octávio Rosa Romeiro, Ubaldo Garcia e José Alves da Silva, 
Geraldo Soller, Adelmo Santos Rei Vanalli, NeifTaiar, G. Prado, Shóstenes 
Gomes, Osvaldo Petrin. (CAMARA DE PRES. PRUDENTE, 2003) 

 

O mais novo jornal da região, até 1995, foi o “Oeste Notícias” fundado 

neste ano. Ainda segundo o site da Câmara [s.d.], “o jornal ‘Oeste Notícias’, de 

propriedade do Grupo Paulo Lima - que também comanda a TV Fronteira (afiliada da 

Rede Globo) e as rádios Diário AM e 91 FM -, circulou pela primeira vez em 2 de 

fevereiro de 1995 [...]”. 

Por fim, segundo o site, acima citado, algumas emissoras de TV 

compunham a imprensa da cidade. Entre elas se destacaram: TV Fronteira – filiada 

Rede Globo, TV Uno – afiliada Canal Futura, TV Band e TV Cabo. 

 

5.1 O Imparcial 

 

O jornal impresso “O Imparcial” é um marco na história da imprensa 

prudentina e também na vida profissional de Geraldo Soller. Foi através desse 

veículo de comunicação que Soller construiu e consolidou sua carreira como 

jornalista e escritor de crônicas. “[...] O Imparcial sempre foi uma casa acolhedora 
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desde quando eu era moço de calças curtas e suspensórios de pano.” (SOLLER, G., 

2013) 

Diante de tais motivos, cabe a este subcapítulo apresentar a história 

deste jornal, que hoje publica 10.000 exemplares diários e é distribuído para a 

cidade de Presidente Prudente e região, alcançando um total de 33 municípios. 

O impresso “O Imparcial” foi fundado em dois de fevereiro de 1939 por 

Manuel Honofre de Andrade e Heitor Graça. Segundo site O Imparcial [s.d.], o jornal 

impresso foi vendido em 1943, para Edgard Ângelo Zilocchi que o vendeu, em 1948, 

para Roberto Santos.  

Na década de 90, mais precisamente em “1ª de janeiro de 1995o jornal 

foi vendido por Roberto Santos à Editora ‘Imprensa’ Ltda., de propriedade de Mario 

Peretti, Adelmo Santos Reis Vanalli e Deodato da Silva”. (O IMPARCIAL, [s.d.]) 

Em entrevista, Silva (2013) afirma que essa parceria surgiu, pois eles 

vislumbravam “[...] boas perspectivas com a constituição da sociedade, porque com 

ela, aplicariam novo modelo de gestão ao impresso, com aproveitamento pleno do 

potencial de criatividade e gerencial dos sócios”. 

Quanto ao jornal daquela época, Soller, G. (2013) relata: “era um jornal 

que se publicava uma vez por semana, no qual eu fui tipógrafo, fui varredor de 

oficina, entregador de jornais, e isso tudo”. 

Desde a sua criação “O Imparcial” contou com várias mudanças e 

avanços tecnológicos, dentre elas destacam-se: a compra de um novo prédio, em 

1994, para acomodar os novos equipamentos e a “aquisição de um novo conjunto 

impressor OffSet”. (O IMPARCIAL, [s.d.]). Além, de equipamentos para pré-

impressão. “Não há dúvida que a mudança mais significativa foi processada no 

parque gráfico.” (SILVA, 2013) 

Segundo o site O Imparcial [s.d.] as mudanças ocorreram-nas 

respectivas datas: 

 

● 6 de abril de 1995: início da impressão – P&B. 
● 30 de abril 1995: primeira edição em cores. 
● 2009: Dentro das comemorações dos 70 anos, o jornal promoveu a 
expansão dos seus sistema de impressão, com a inauguração 12 de abril 
de 2009 de uma torre de 4 unidades GossCommunity, acopladas às 
unidades remanescentes[...]. 
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Em 74 anos de história o jornal “O Imparcial” conheceu o avanço da 

imprensa prudentina. Silva (2013), afirma que desde que o impresso foi criado várias 

publicações circularam na cidade de Presidente Prudente e região. E só na década 

de 40 o jornal convivia com cerca de dois periódicos que circulavam regularmente. 

No entanto, quando ocorreram as mudanças, em 1995, só havia outro impresso de 

circulação regular. 

Hoje, “O Imparcial” é o único jornal impresso de publicação diária no 

município. “O Imparcial se adapta hoje, aos grandes jornais do Brasil. Ele não perde, 

perde para o Estado, Folha de São Paulo, essas coisas. Mas, pra jornal comum não 

perde, o índice de capacidade dele é tamanha. Os profissionais são bons [...].” 

(SOLLER, G., 2013) 
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6 O CONTADOR DE HISTÓRIAS 

 

Será aqui apresentada a vida e obra do jornalista e escritor Geraldo 

Soller. Ele, que já contou diversas histórias em suas crônicas, será descrito neste 

capítulo através das histórias que amigos e parentes contam sobre o jornalista, 

amigo, esposo e pai sem deixar de lado seu próprio relato acerca de sua vida 

elegado à sociedade prudentina. 

Nascido em 26 de setembro de 1931 na cidade Pradópolis (SP), 

Geraldo Soller mudou-se para Presidente Prudente com os pais, Miguel Soller 

(cerealista), Desolina Polgrosse de Soller (doméstica) e com os quatro irmãos, 

quando tinha cinco anos de idade. Em entrevista Soller, G. (2013) conta que amou 

Presidente Prudente, “me entreguei a ela inteiramente, dos cinco até os 82 anos”. 

Soller estudou até o curso comercial básico e aos 13, já trabalhava 

como tipógrafo num importante jornal da época chamado A Voz do Povo. Com cerca 

de sete meses de trabalho, devido a sua agilidade no ofício, foi chamado para fazer 

parte da equipe do jornal impresso “O Imparcial”, onde construiu sua carreira. 

Logo, Soller se apaixonou pelas letras e palavras e em um dia que 

faltava matérias para fechar a edição ele foi convidado a escrever. Sua matéria 

sobre um jogo de futebol do Palmeiras, seu time do coração, foi aprovada pelo 

editor.  

 

O jornal tinha um buraquinho lá, que precisava preencher e o diretor estava 
ausente, então mandaram eu fazer e eu fiz, ele chegou e falou: quem 
fechou o jornal? – ah, o Geraldinho aí fez uma notícia do jogo - Ele pegou, 
leu direitinho e falou: Bom, está aprovado, pode fechar. A partir daí eu 
comecei a ser redator esportivo do jornal, eu tinha 14 anos. (SOLLER, G., 
2013) 

 

Segundo Soller, G. (2013), naquela época, “O Imparcial” “[...] não 

caminhava pelas lides técnicas, era tudo muito dentro do potencial de propriedade 

do jornal [...]” e a publicação era semanal. Portanto, ele já desempenhou variadas 

funções dentro do impresso, desde varredor de oficina, entregador de jornais, 

colunista, redator, cronista e até diretor, posto que deixou por gostar de fazer poesia. 
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Eu me embriagava. Mandavam lá o trabalho para se fazer, letra por letra e 
eu nunca dispersei da vontade de conhecer aquilo que escreviam, eu 
amadureci sem nenhuma escola amadurecendo em mim. Foi me viciando 
na profissão de tipógrafo e acabei me tornando um jornalista. (SOLLER, G.,  
2013) 

 

FIGURA 1- Aprendiz de tipografia no jornal “O Imparcial”, aos 13 anos. Geraldo 
Soller é o mais baixo. 

 
                                         Fonte: acervo pessoal de Geraldo Soller (Autor desconhecido) 

 

As crônicas vieram depois. Soller não sabe dizer precisamente quando 

e quantas foram publicadas desde então, mas afirma que a primeira foi uma poesia 

para sua inspiração e amada Aparecida Martinez Peretti Soller que, mais tarde, 

desposou e com quem teve três filhos, Maria Angélica Martinez Soller, Geraldo 

Soller Junior e João Miguel Soller (falecido), pertencentes a um casamento que já 

dura 56 anos. “Eu tinha uma mulher, tinha filhos, tinha vida normal, a diversão era a 

família.” (SOLLER, G., 2013) 

De acordo com sua filha, Soller, M. (2013), Geraldo Soller: 

 

Como pai é maravilhoso. Super atencioso, preocupado, generoso ao 
extremo. Sempre muito presente, participativo, amoroso, compreensivo. 
Quando eu nasci, ele fez um acróstico com o meu nome- a sua primeira 
declaração de amor pra mim- que me emociona até hoje.  
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FIGURA 2 - Geraldo Soller e família. 

 
Fonte: acervo pessoal de Geraldo Soller (Autor desconhecido) 

 

Em aproximadamente 1977, Soller passou a publicar uma coluna diária 

chamada “Fotos e Fatos”, que retratava acontecimentos da cidade de Presidente 

Prudente, sua política, economia e seus moradores ilustres. 

De acordo com Silveira (2013) desde o começo da carreira Soller 

escreve muito sobre a cidade de Presidente Prudente. “Ele nunca deixou de levar a 

cidade nos aspectos que apareciam, que aconteciam.” 

Segundo o site de Calmona [s.d.]: 

 

A coluna do Soller pela primazia que tem em armazenar e ressuscitar os 
acontecimentos, datas, efemérides, pessoas, imagens, quando nos fala da 
Prudente antiga e de ex-moradores e dos que já partiram, é bem um fiel 
repositório da história prudentina a quem sempre haverão de recorrer todos 
aqueles que se atreverem a escrever a história da cidade. 

 

A coluna “Fotos e Fatos” retratou, durante anos a história de Presidente 

Prudente e se tornou um livro que leva o nome da publicação contendo algumas 

histórias da cidade e fotos que retratam esses acontecimentos. Soller deixou de 

publicar a coluna assim que se aposentou, entretanto, continuou a escrever sua 

crônica domingueira para o jornal. 
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Com 67 anos de profissão jornalística, Geraldo Soller conquistou vários 

amigos e companheiros de trabalho, dos quais muitos deles iniciaram na profissão 

graças ao jornalista. 

 

Bom, eu vim para Presidente Prudente na instalação da faculdade de 
filosofia FAFI, que hoje é UNESP, depois eu deixei a faculdade para voltar 
para São Paulo, e no dia 30 de setembro de 1966 eu fui até o jornal e o 
Geraldo Soller era o gerente desde jornal, O Imparcial. Ai ele falou para 
mim: - Você não quer me ajudar a fazer umas correções? Eu falei: - Olha, 
eu estou me preparando para voltar para minha terra. E ele disse: - 
Enquanto você não vai, me ajuda! E assim foi, fiquei até hoje. (SILVEIRA, 
[s.d.]) 

 

Soller também foi o responsável pela contratação do então diretor do 

jornal “O Imparcial”, Deodato da Silva em oito de outubro de 1966.  

O jornalista e escritor de crônicas conquistou amigos não só no jornal 

impresso O Imparcial, mas em todos os vários empregos que dispôs enquanto 

conciliava a paixão pela escrita e a necessidade de sustentar a família. 

 

Geraldo Soller foi um colega que eu conheci na década de 50 a 60 por ai. 
Ele era funcionário da caixa econômica estadual, e nas horas vagas ele 
escrevia as suas crônicas, ai travei um conhecimento com Soller. Depois 
pessoalmente tivemos outras oportunidades de contato, quando em 1967 
ele assumiu a direção da rádio Presidente Prudente [...]. Nós trabalhamos 
juntos alguns anos, na parte de administração da rádio e no jornalismo da 
rádio Presidente prudente [...]. (CORREIA, 2013) 

 

Soller também trabalhou como funcionário público estadual, vendedor 

de títulos do Tênis Clube, assessor do prefeito municipal durante quatro anos, entre 

outros. 

Com 82 anos, Geraldo Soller viveu muitos fatos marcantes em sua 

longa trajetória, quando perguntado sobre um deles ele relembra a crônica que 

escreveu em homenagem ao filho mais novo no dia seguinte de sua morte, em um 

acidente de trânsito.  

 

Eu perdi um filho há 20 anos e no dia da morte do filho eu escrevi sobre a 
morte do meu filho. Foi o episódio mais dantesco da minha vida, eu 
escrever sobre o filho caçula que eu tinha perdido... e saiu no dia seguinte 
ao sepultamento dele. Como é que eu pude escrever... paixão pelo escrito e 
a vontade de exteriorizar o sentimento, mostrar pro povo como se sofria e 
como se podia sofrer. (SOLLER, G., 2013) 

 

Soller se emocionou em vários momentos da entrevista. 
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Atualmente, o jornalista levanta todos os dias às 8h e se dirige, com 

certa dificuldade devido à idade, à sua máquina de escrever localizada no escritório 

para redigir suas crônicas e matérias para o jornal O Imparcial ou para a Associação 

Comercial, com um só dedo. 

 

FIGURA 3 - Geraldo Soller exercendo o ofício. 

 
Foto: Ana Flávia dos Prazeres 
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7 HUMANIZAÇÃO DA FACTUALIDADE 

 

Para que seja possível compreender as crônicas de Geraldo Soller é 

preciso conhecer as três obras que estão sendo aqui estudadas: “Pinceladas do 

Cotidiano”, “Grilo Falante” e “Quarto Dia”. Cada uma delas tem suas peculiaridades 

dentro do jornalismo literário e do momento vivido por Soller quando as escreveu. 

Portanto, este capítulo propõe uma apresentação, explicação e o sumário de cada 

livro. 

Faz parte deste capítulo também, as análises das nove crônicas 

escolhidas para compor este trabalho. 

 

7.1 “Pinceladas do Cotidiano” 

 

Esta fase diz respeito ao primeiro livro de crônicas do escritor e 

jornalista Geraldo Soller, “Pinceladas do Cotidiano” (1983).  

Neste livro, Soller retrata Presidente Prudente e as pessoas que se 

tornaram importantes para a história do município, como o ex-prefeito Florivaldo Leal 

e a dona Clotilde Veiga de Barros, criadora do Lar das Meninas. Geraldo Soller 

também narra sobre pessoas simples, fatos do cotidiano e sobre seu time de futebol 

do coração e seus rivais. 

Esse período é marcado pela sobriedade com que os fatos são 

narrados, clareza, objetividade, descrição, detalhes e humanização nas crônicas. 

Sobre essa época, Soller, G. (2013) diz que a cidade de Presidente 

Prudente era praticamente a mesma e que sua visão não muda, o que muda é a 

capacidade que as pessoas têm de enxergarem além do acontecimento do 

cotidiano. Tal qual se faz pensar que esse “alcance” é adquirido através do tempo e 

da experiência, pois é possível perceber que o relato das crônicas do livro em 

questão, está próximo das matérias jornalísticas, ao contrário do segundo livro que 

se traz a subjetividade como característica. 

Foram escolhidas as crônicas: “A mulher da charrete”, “Se ao menos 

eu pudesse parar o tempo” e “Quem foi esse cara...?”. Uma vez que, devido às 

características do livro em questão, optou-se por crônicas que contenham dados 

históricos e relevantes sobre a história de Presidente Prudente.  
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FIGURA 4 - Capa do livro pinceladas do cotidiano. 

 
Fonte: capa do livro Pinceladas do Cotidiano 
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7.1.1 Índice 

 

TABELA 1 – Índice do livro “Pinceladas do Cotidiano”. 

 
Fonte: produzido pelas pesquisadoras. 

 

11 Voando contra os ventos... 91 Bebe essa talagada que eu rasgo o título

13 A alegria do povo 93 Caminhamos sem ferir os pés

15 Um apóstolo do asfalto 95 Um flagrante da vida

17 Meu terninho branco 97 O sol do coração: Deu-nos o brilho e o matiz

19 Culpa no cartório 99 Quando a juventude esfria... O resto do mundo tirita!

21 Monólogo 101 Árvore vergada, eu... E o outro

23 O instinto da mulher equivale à perspicácia do homem 103 Avitoria da minhoca de caconde

25 Cacique de cueca zorba 105 Omenino rico e o guarda do jardim

27 Deus lida com impossibilidades 107 Alguem que soube usar o martelo e a bigorna

29 Os aposentados 109 Faz quinze anos

31 Sessão solene para quem tem insônia 111 Quem tirou as minhas palavras?

33 Meu canário parasita 113 Nem um sinal de Deus

35 Na angustia me deste largueza... 115 Ao homem que quis fugir...

37 O jogo da verdade 117 Se ao menos eu pudesse parar o tempo...

39 A mulher da charrete 119 Árvores que apodrecem aos poucos

41 Como é fácil sustentar o amor 121 Uma criança nasceu num lar feliz

43 Tio Heitor 123 Mãos que carregam sempre uma latinha de óleo

45 O vendedor de laranjas 125 E ele só queria... Usar meu telefone

47 O amor dos tigres... E dos homens 127 Boas vindas à irmazinha Oriela

49 Era uma vez um homem... 129 Quem foi esse cara... ?

51 Enquanto a cidade se agita... 131 O moço criança que não teve papai noel

53 As "despuradoras" e as outras 133 Para ela, um anjo de verdade

55 Meu "filho" corintiano 135 Destruiram o meu girassol

57 Minha muralha contra a ira 137 A primeira lição de amor... De uma criança

59 ... E não olhei o rosto da criança 139 A máquina

61 Você é capaz de confiar no homem que morreu por sua causa...? 141 Um lírio no meu jardim

63 O bem dopado homem de Itú 143 A vida é uma droga

65 Ao amigo que se diz "doente" 145 O óbolo da viúva

67 O "inimigo" de mulheres 147 O pão chegou tarde...

69 A moça que apendeu a olhar para os lados 149 Flores que crescem nas rochas

71 Você já viu coisa assim... antes? 151 Um carvalho enrijecido pelas tempestades

73 Eu sou diabético 153 Verás como o mundo é pequeno

75 O mundo e a sua paróquia 155 Liberdade, sim; liberdade, não...

77 A coragem de poder dizer... 157 Os quadrinhos que pintamos

79 Para quem não vê o outro muito perto... 159 Na flor da vida, dona Jordina

81 Zé Fortunato 161 O vendedor de livros

83 Irmão, leia a bíblia 163 Aquele desconhecido que foi meu pai

85 No silêncio de um cemitério 165 Aquela que conhecia o lado luminoso de todas as coisas

87 Uma noite no calçadão 167 Mil e um braços erguidos

89 Ele só queria caibros e vigotas 169 A pergunta sem resposta. Os eternos omissos...

Pinceladas do Cotidiano
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7.1.2 Primeira Fase: Cidadãos Prudentinos 

 

7.1.2.1 “A mulher da charrete” 

 

FIGURA 5 - Crônica “A mulher da charrete”. 
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   Fonte: livro Pinceladas do Cotidiano 
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A crônica biográfica “A mulher da charrete” escrita por Geraldo Soller é 

uma importante homenagem à Clotilde Veiga de Barros e faz referência a sua 

história de vida. 

 Clotilde Veiga de Barros criou o Lar das Meninas em 1964 e em 1980 

o Lar transformou-se em creche, mantendo o nome de sua criadora. Clotilde, é 

figura importante para cidade de Presidente Prudente, como ressalta Soller no 

trecho: “[...] uma figura pitoresca na vida de uma cidade”.  

O autor narra a crônica revivendo momentos da época em que era 

bancário da Caixa Econômica e que presenciou a luta de Clotilde para realizar seu 

sonho de construir um lar para as meninas. Ele retrata também, a saudade que 

Clotilde deixou após quatro anos de sua morte e como ela era caridosa: “faço-o, 

porque quero me deixar impregnar, um pouco ao menos, dos fluídos dessa imensa 

caridade que ela soube cultivar em vida!”. 

Segundo Candido et al. (1992, p. 168): “cabe, pois, à crônica 

jornalística tratar de tudo, pois, quem toma a decisão, escolhe o tema, é o interesse, 

a motivação do cronista.” 

Ao analisar a crônica, nota-se que Soller, além de narrador é, também, 

personagem, como retrata o seguinte trecho: “ia invariavelmente na minha direção e 

me entregava o pacote contendo dinheiro.” A outra personagem presente na crônica 

é dona Clotilde: “de resto, por que lembrarmos dona Clotilde?”. 

A estrutura narrativa é característica dessa crônica, percebe-se que ela 

contém não só personagens, como também, tempo e espaço, como mostram os 

trechos: “num dia 31 de agosto como este, há quatro anos, já nos seus 71 anos de 

vida [...]” e “[...] adentrando o recinto da Caixa Econômica (onde é hoje a 

Churrascaria Gaúcha aqui perto do jornal)”. 

O enredo contido no texto expressa os valores essenciais para 

caracterizar uma crônica, fatos do cotidiano e humanização, como destaca Soller no 

primeiro parágrafo ao escrever: “quero lembrá-la como há quinze anos passados 

[...]”, no qual o autor informa aos leitores de que o texto se trata de um fato verídico. 

Quanto à humanização, é possível captá-la em toda narrativa, pois se trata da 

história de uma personagem importante para a cidade de Presidente Prudente. 

Além, de mostrar a força de vontade de uma mulher, como pode-se observar na 

frase: “na sua charrete – que ela mesma guiava com mãos hábeis – transitando 
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pelas ruas da cidade, indo buscar nos lugares mais distantes  pequena ajuda que 

fosse para a realização de seu sonho [...]”. 

De acordo com Sá (1999, p. 11) o texto da crônica é “[...] um diálogo 

entre o cronista e o leitor, a partir do qual a aparência simplória ganha sua dimensão 

exata”.   

 

7.1.2.2 “Se ao menos eu pudesse parar o tempo...” 

 

FIGURA 6 - Crônica “Se ao menos eu pudesse parar o tempo...”. 
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Fonte: livro Pinceladas do Cotidiano. 
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A crônica “Se ao menos eu pudesse parar no tempo” compõe o livro 

“Pinceladas do Cotidiano” que foi lançado no ano de 1983. O autor mostra seu um 

lado mais introspectivo, retirando do cotidiano, lições de vida.  

A história contada neste texto revela o olhar profundo do autor, ao 

admirar uma criança dormindo à sombra de uma árvore.  

A narrativa composta é contada em primeira pessoa e o autor é 

personagem principal. Como personagens coadjuvantes, aparecem à criança, que 

dorme à sombra da árvore, e o pai da criança.  

O tempo que se discorre neste texto é de característica cronológica. 

Percebe-se que o fato contado vai se desvendando conforme o feito da trajetória de 

uma caminhada que Soller faz. Nesta caminhada vai encontrando seus personagens 

e fazendo reflexões sobre o ocorrido.  

Caracteriza-se crônica ao encontrar, no texto, características próprias 

para nomeá-la. Uma dessas particularidades é discorrer sobre o cotidiano e aseus 

acontecimentos de imediato. (MARTIN e LUCA, 2008).  

Os fatos do cotidiano presentes nesta crônica se evidenciam por, 

alguns detalhes que o autor destaca:     “Como o calor era intenso naquela tarde, o 

corpo se apresentava despido”, “o homem que naquela praça cuidava de vender 

algumas frutas”, “Ônibus carregados de populares se cruzavam, fazendo um barulho 

ensurdecedor. Buzinas soavam de instante em instante”. 

Os espaços onde acontecem os episódios ficam, evidentemente, 

marcados por locais de Presidente Prudente. “A sombra gostosa de uma árvore, no 

jardim que ladeia a Igreja Nossa Senhora Aparecida” (parágrafo 1).  

A humanização, segundo Candido et al. (1992) é a “quebra do artifício 

e aproximação com o que há de mais natural no modo de ser do nosso tempo”. Esta 

característica da crônica se representa na maneira com que autor destaca o diálogo 

de um de seus personagens. “A patroa trabalha de empregada e a gente não tem 

confiança [...]”. (parágrafo 2) 

Há nesta declaração o estigma do preconceito. O autor faz, 

veladamente, uma crítica à falta de humanização do ser humano. 

As crônicas se encaixam no gênero jornalístico quando emitem uma 

responsabilidade social.  Observa-se essa responsabilidade, na maneira como a 

autor vai construindo sua preocupação dentro das ideias construídas a partir da 

cena da criança dormindo.  
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O nome da crônica, remetea uma alusão do garoto deitado a um futuro 

bêbado. Se faz presente quando diz: “se aquele homem pudesse impedir aquele 

pedaço de jardim se transformasse numa sarjeta, e aquela mamadeira se 

transformasse numa garrafa” . Mostra-se claro a preocupação do autor em chamar a 

atenção do leitor para uma preocupação em torno do alcoolismo. 

As características que denominam esta referida crônica, como 

jornalismo literário faz parte das pontuações feitas por Bulhões: “[...] por exemplo, 

lembrar que tanto literatura como jornalismo atuam como expedientes de 

conhecimento do mundo, sendo que a experiência literária parece preferir conhecer 

o mundo, por meio da prática imaginativa e aleatória, a qual não é necessariamente 

menos “verdadeira” que a alternativa jornalística.” (BULHÕES, 2007, p.40) 

Percebe-se o conhecimento de mundo quando o autor relaciona o fato 

do alcoolismo em seus temas. Traz à tona temas atuais e verídicos, para que seu 

leitor tome consciência sobre a discussão que ele quer provocar. Nota-se a literatura 

presente também, quando Soller usa da imaginação para abordar o tema e utiliza 

uma linguagem literária que dá amplitude ao fato ocorrido. 

 Ele consegue chegar ao ponto crucial do assunto, a partir da visão de 

uma criança dormindo no jardim e uma mamadeira ao lado. Pode-se concluir que, 

assim como afirma Bulhões, o assunto abordado não se torna menos verdadeiro que 

a alternativa jornalística, visto que o autor discute assuntos verdadeiros e atuais com 

abordagem subjetiva. 
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7.1.2.3 “Quem foi esse cara...? 

 

FIGURA 7 - Crônica “quem foi esse cara...?”. 
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             Fonte: livro Pinceladas do Cotidiano. 
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A crônica “Quem foi esse cara” foi contada após 13 anos da morte de 

Florivaldo Leal. Soller resgata a história de Florivaldo, para que sua morte não seja 

passada em branco e para que os cidadãos prudentinos não se esqueçam deste 

homem que marcou a história de Presidente Prudente. 

A crônica é contada em primeira pessoa por Geraldo Soller. Observa-

se a maneira com que o autor centraliza os fatos em torno de suas próprias ideias. 

Tal característica revela o espírito inquiridor e sócio ideológico. Exemplos: 

“Por que me ocupo sempre que possível, de reavivar diante da opinião 

pública, os valores [...] ” (parágrafo 1). 

“[...] eu me daria hoje por muito feliz [...]” (parágrafo 2). 

“E o que mais magoa é sentir que há muito pouco a se fazer [...]” 

(parágrafo 9). 

O tempo depreendido no texto, é bem definido. Transcorre em 1978, 

após os 13 anos da morte de Florivaldo Leal. O espaço apresentado pelo autor está 

centrado na cidade de Presidente Prudente, pois, Soller apresenta o texto para os 

cidadãos prudentinos. Estes exemplos são mostrados em: 

“[...] os valores que, ao seu tempo, plantaram esta cidade metrópole”. 

(parágrafo 1). 

“[...] E comigo aqueles que tiveram a ventura de conhecer Prudente”. 

(parágrafo 4). 

O personagem principal desta crônica é Florivaldo Leal, ex-prefeito de 

Presidente Prudente, que governou a cidade de janeiro de 1964 a fevereiro de 1965. 

O servidor municipal Erotides de Oliveira, assassinou o prefeito com 

golpes de picareta, minutos depois de o Florivaldo Leal ter deixado seu gabinete a 

caminho da solenidade de inauguração do Cine Ouro Branco. 

Leal estava atrasado 12 minutos para a inauguração. Mas no percurso 

ainda parou para conversar com algumas pessoas. Neste momento, o servidor 

municipal lhe surpreendeu e desferiu vários golpes de marretas. O prefeito foi levado 

em estado grave ao Hospital São Luiz. 

Uma hemorragia interna exigiu que o prefeito recebesse muito sangue. 

Isso mobilizou toda a imprensa, principalmente as rádios da cidade, que chamavam 

a população para a doação de sangue. Mas não resistindo aos ferimentos, morreu. 

(fonte:http://camarapprudente.sp.gov.br/historia/hist_oeste/cidades/pprudente/biograf

ia_florivaldoleal.html acesso em 13 de outubro de 2013). 
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Outra característica peculiar de Soller é o discurso culto. Ele faz uso de 

palavras na língua francesa para remeter algumas expressões em tom mais formal. 

Exemplos: “em tom de Blangue” (parágrafo 1) significado: piada; “que duas das 

daquelas corbeilles” (parágrafo 2) significado: “lixo”. 

Moisés (1967, p. 105) explica que “a crônica oscila, pois, entre a 

reportagem e a literatura, entre o relato impessoal, frio e descolorido de um 

acontecimento trivial, e a recriação do cotidiano por meio de fantasia.” Facilmente o 

leitor verifica a habilidade que Soller transforma notícias em literatura; os fatos, 

compostos nos textos, têm a mesma veracidade de uma reportagem. 

O autor descreve através do cotidiano da época, a importância de uma 

pessoa que se tornou notável, como Florivaldo Leal. Essa característica do cronista 

é revelada por Candido et al. (1992), que diz “que desejam permanecer na memória 

e na admiração das próximas gerações, e a sua visão é a dos que escrevem do 

cotidiano e da vida das pessoas comuns.” 

A literalidade das crônicas do autor é ilustrada quando reminiscências 

exploram o tempo psicológico como no quarto parágrafo “há quatro décadas 

passadas”. Retrocede aos tempos em que a cidade de Presidente Prudente ainda 

“era tão sonhadora, mas ao mesmo tempo tão sem perspectiva”, afirmado por ele.  

O título “Quem foi esse cara...?” Ganha profunda reflexiva quando no 

quinto parágrafo, o autor diz: “Acontece que o progresso gera ingratidão. Acontece 

que a evolução de um povo, gera o esquecimento.” Soller usa de indignação e tom 

crítico, para expressar seu espanto diante do “não conhecer dos cidadãos”, a um 

homem que julga tão importante para a história da cidade. 

Compreende-se que o narrador, em seu texto, usa tom ufano diante da 

cidade de Presidente Prudente. Soller demonstra, por várias vezes, ora 

explicitamente ora implicitamente, o seu orgulho pela cidade e o desejo que tem de 

que as pessoas sintam esse mesmo orgulho, essa mesma paixão.  Exemplos: 

“Por que me ocupo sempre que possível, de reavivar diante da opinião 

pública, os valores que, ao seu tempo, plantaram essa cidade metrópole”. (parágrafo 

1).  

Encontram-se, também, características do jornalismo literário presentes 

nesta crônica, como a subjetividade. Proença Filho (2007, p.26) diz que, “Ao assumir 

o discurso, o individuo busca escolher os meios de expressão que melhor 

configurem suas ideias, pensamentos e desejos.” A subjetividade do autor neste 
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texto, concentra-se nas ideias que Soller tem a respeito da cidade. O orgulho que 

tem de Presidente Prudente e a indignação por um povo que não valoriza valores 

históricos e pessoas com tais relevâncias como Florivaldo. 

 

7.2 “Grilo Falante” 

 

O livro “Grilo falante: 60 Anos de Estórias e Humor” é uma obra 

composta por x crônicas de Geraldo Soller, no qual os temas se desenvolvem 

graças à participação de Geraldo e Grilo Falante. A publicação desta obra aconteceu 

em 2004. 

Este livro foi publicado na segunda fase da vida do autor. Uma fase 

introspectiva que buscava aprofundar as notícias da época apresentando sua visão 

sobre o assunto.  Em muitas vezes, Soller usa de tons irônicos para incentivar o 

leitor a construir um pensamento mais crítico diante dos fatos. 

As crônicas que compõem este livro apresentam características 

próprias. O Grilo Falante, segundo o próprio autor, é um personagem criado por 

Geraldo para confrontar suas próprias ideias. Pode-se dizer que, Grilo Falante é um 

heterônimo de Geraldo Soller, pois, ele mostra outro lado de uma ideia em um 

personagem criado por ele. 

Algumas figuras de linguagem são predominantes nestas crônicas, 

como a prosopopeia. Esta figura atribuir vida e sentimentos humanos às coisas 

inanimadas, como é o caso do grilo falante. Um grilinho que a todo o momento dá 

“palpites” as ideias que Soller vai apresentando.  

A narrativa dessas histórias é contada em primeira pessoa por Geraldo 

Soller que é narrador-personagem, e, grilo falante que apresenta suas ideias. A 

estrutura das crônicas é construída por uma narração de Geraldo sobre determinado 

assunto. Diante do assunto narrado por Soller, o tema vai sendo contado em um 

longo diálogo entre ele e o grilo. 
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FIGURA 8 - Capa do livro “Grilo Falante”. 

 
Fonte: livro Grilo Falante 
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7.2.1 Índice 

 

TABELA 2 – Índice do livro Grilo Falante. 

 
Fonte: produzido pelas pesquisadoras. 

 

1 Os macacos de Queiroz 51 Mulheres no volante

2 Gelatina de pé de Frango 52 Pelo principado da vila

3 Adolescência 53 De acordo com a lei

4 Galhofar de um Grilo Falante 54 O perigo: as gotinhas destraídas

5 Não caía, por favor 55 Pela barriga

6 Do Crocodilo â Largatixa 56 Os trilhos e o grilo

7 Charuto com folha de repolho 57 Só de sunga

8 Saudosa Maloca 58 Sarou na hora

9 O Estatuto do Idoso 59 O homem de piedade

10 Em Crise 60 Plantar? Eu?

11 Desabafos de um Porco 61 Os burros do 'Sêu' Martins

12 O Assaçtante 62 Louvores ao Real

13 Que bum-bum tão bonito 63 A igrejinha

14 Os pediculídeos 64 Redenção da zona Leste

15 Hatha Yoga X Estresse 65 O domingo infausto

16 Devoção a São Nicodemus 66 Vô Coruja

17 Só Toucinho 67 Alfredão

18 Lapsos de memória 68 As liberdades de um Grilo

19 As moças da latinha 69 O mindindinho de cotia

20 Porco na cabeça 70 Os clamores da mocinha

21 A volta do beduíno 71 Os bebezinhos da globo

22 Cruzes a carregar 72 Um funebre passatempo

23 A "banca" do dedão 73 Pérolas da Sauna Prudentina

24 Apenas uma fresquinha 74 Na calada da Noite

25 Vai-se rebolar 75 As chatices do Grilo falante

26 Do tempo dos periquitos 76 Lipoaspiração

27 Do genaro para o caetano 77 Poder Legislativo

28 Nico foi o primeiro 78 Na base da rolha

29 Vice Crucis de um palmeirense 79 Ao mestre...com carinho

30 De lá... Só com paletó abotoado 80 Agruras de um parmalatiano

31 O hircismo do Grilo falante 81 A carteirinha

32 Por causa de uma liminar 82 As fissuras do Grilo fafalnte

33 A copa do javali do tadeu 83 A volta do Grilo Falante

34 Os bunduques da Semav 84 Depoimento de um Linha- Cheia

35 No tronco da bandeira 85 festival de besteirol

36 De olho no gato 86 Um bilhão e cem milhões de litros de cachaça

37 A escalação da seleção 87 Óleo de fígado de Bacalhau

38 A pirajuba do Nico 88 Velório

39 O retrato conferiu 89 "Seu" Júlio e o drama da casa própria

40 O cat-fish do Pedrinho 90 URV, FHC, FMI, ISS, IPTU, IPMF...

41 Amarrando cachorro com linguiça 91 Quem quer dinheiro?

42 Galofilia Não 92 Nem o Rincón

43 O principado da Zona Leste 93 A culpa é do Sinomar

44 Um assustador quati 94 A culpa é do Sinomar

45 Lá se vai meu sigilo...Bancário 95 No velho estilo do Barbosa

46 Emancipação à vista 96 Um pesão para os professores

47 O cheiro de um povo 97 Povo sem cultura é uma desgraça

48 Assento Azul 98 A volta do supositório de fenemê

49 Com luxemburgo, Não 99 A do Fernando Sabino e a minha...

50 Um tombo na praça 100 A gente vibra outra vez e toca rojão pra cima

O Grilo Falante
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7.2.2 Segunda fase: autor x autor 

 

7.2.2.1 “O Principado da zona leste” 

 

FIGURA 9 - Crônica o “Principado da zona leste”. 
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      Fonte: livro Grilo Falante. 

  



60 
 

Esta crônica foi publicada no ano de 2001, e conta em uma visão 

crítica pelo autor às novidades que aconteciam na Zona Leste e Vila Marcondes de 

Presidente Prudente, bairro no qual o autor viveu por muitos anos e ainda vive 

atualmente. 

A crônica é contada no tempo em que houve algumas propostas de 

mudanças nesta área. Porém, o tempo discorrido na narrativa confere ao tempo 

psicológico, pois, a história acontece durante a conversa entre o narrador Soller e 

seu companheiro Grilo falante. Os personagens principais em torno dos fatos 

narrados são, Geraldo Soller como narrador personagem e, Grilo Falante como a 

segunda visão crítica dos fatos apresentados pelo autor. 

A história vai apresentando alguns espaços da cidade de Presidente 

Prudente, mas o foco principal da narração é a Zona Leste, em especial a vila 

Marcondes. Porém, o autor ressalta alguns pontos de notoriedade da cidade 

Prudentina que, às vezes, aparecem explicitamente e, em outras, implicitamente. 

Mas para os residentes da cidade e região, é de fácil compreensão identificá-los no 

texto. Exemplos:  

“Vila Marcondes”, “Santuário de Nossa Senhora Aparecida”, “nossas 

escolas de ensino médio fortalecendo o nível de cultura de nossa mocidade vibrante 

e varonil; com o cinturão verde que se estende de Eneida até Montalvão”, “garboso 

Ipanema Clube”, “Módulo do Consegue”, “Edifício da praça Nossa Senhora 

Aparecida”, “Nossa emissora de tv, as nossa indústria de bebidas e condimentos 

alimentares”, “a Tancredo Neves”, “Matarazzo”, “Vila Marina e jardim Planalto”, 

“Penitenciária de Montalvão”. 

A crônica se desenvolve dentro dos fatos do cotidiano presente na 

época. As observações são feitas pelo narrador-personagem Geraldo Soller, em 

relação ao processo de implantação na zona leste, de um reduto que abrangeria 

mais de trinta bairros de Presidente Prudente. O nome da crônica já traduz a 

posição do autor em favor desse projeto e sua visão política. Percebe-se, também, 

que o decorrer desta conversa, entre ele e o Grilo, muitos fatos que aconteciam no 

cotidiano da época vêm à tona. É notável a apresentação desses fatos à partir da 

primeira fala do Grilo falante, presente no segundo parágrafo.  

Exemplo: “[...] Só por que o Maluf fez, ali, um viaduto, melhor dizendo, 

um elefante branco! Nossa presença, com uma Delegacia da Polícia Federal; com 

um suntuoso Santuário Nossa Senhora Aparecida; [...]”.  O autor vai mostrando fatos 
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do cotidiano da época, através do Grilo falante, que sempre apresenta visões 

contrárias a dele. 

A crônica jornalista, segundo Candido et al. (1992, p. 168) tem a função 

de oferecer a “sua acepção dos acontecimentos que o noticiário difundiu sem 

emoção. Isso faz com que a crônica possua, em última análise, uma função 

educadora.” Entende-se, então, que esta referida crônica também possui o papel 

educador, já que oferece a notícia transformada para o leitor, de forma mais 

agradável, criativa e, acima de tudo, opinativa.  

Para Sá (1999, p.11) “o texto da crônica passa a ser um dialogo entre o 

cronista e o leitor, a partir do qual a aparência simplória ganha sua dimensão exata.” 

Vemos este diálogo transcrito em alguns fragmentos do texto, com em:  

• “- Outra vez essa chatice do Principado da Vila Marcondes? O 

comentário, á gulsa do escárnio, vem de parte do grilo falante” (parágrafo 2) 

• “Outra vez o Grilo Falante quebrando nossa Loquacidade 

verbal”. (parágrafo 3) 

• “- E que outras pautas serão cumpridas?” (parágrafo 8) Aqui, o 

autor produz uma pergunta que gera, no leitor, um questionamento, a construção de 

um pensamento crítico. 

 Como já foi visto anteriormente a humanização permite ao cronistaa 

quebra do artifício e aproximação com o que há de mais natural no modo de ser do 

nosso tempo (CANDIDO et al. 1992) 

A humanização expressa,está incisa nos diálogos apresentados de 

forma coloquial: “diga-se de passagem”, “essa chatice”, “elefante branco”, “arregalou 

os olhos”, “não deixa o assunto vazar”. Estas expressões fazem parte do cotidiano 

das pessoas e, assim, humaniza o enredo da crônica. 
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7.2.2.2 “Assento azul” 

 

FIGURA 10 - Crônica “Assento azul”. 
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Fonte: livro Grilo Falante 



64 
 

A crônica Assento Azul concentra-se no ano de 2000 e é contada pelo 

autor Geraldo Soller em primeira pessoa. Ela se passa no momento em que a 

cidade de Presidente Prudente adere à zona azul (área de estacionamento no centro 

da cidade onde é cobrada uma taxa por hora estacionada). A história contada é uma 

alusão à zona azul, inventada pelo grilo falante com o nome “Assento Azul”. Essa 

invenção cobrava das pessoas para se sentarem nos bancos do Calçadão de 

Presidente Prudente. 

Nesta crônica pode-se depreender características do gênero, assim 

como o jornalismo literário. Destaca-se neste texto as estruturas narrativas 

característica das crônicas como: tempo, espaço e personagem. O tempo decorrido 

caracteriza-se no tempo psicológico, pois, o autor vai desenvolvendo a conversa 

com grilo falante sem que se perceba a passagem do tempo cronológico.  

O espaço destacado pelo autor são algumas áreas isoladas da cidade 

de Presidente Prudente.  Nota-se, às vezes, em que é citado o “Calçadão” da cidade 

(local de concentração de comércio, onde as pessoas andam sobre as grandes 

calçadas). Refere-se à Zona Azul, que foi aderida no centro da cidade nos arredores 

do calçadão. 

Os personagens protagonistas são o jornalista Geraldo Soller, como 

autor-personagem e Grilo falante. O texto é narrado em primeira pessoa contada por 

Soller, onde ele é narrador e personagem do texto. A crônica se passa através de 

um dialogo entre ele e o grilo.  

A presença do cotidiano é nitidamente revelada no enredo deste texto 

de acordo com que foi apresentado no capítulo sobre crônica, ela tem a capacidade 

de mostrar múltiplas tarefas como “discorrer sobre o cotidiano e seus 

acontecimentos [..]” (MARTINS, LUCA, 2008). Será apresentada aqui, a presença do 

cotidiano prudentino e acontecimentos dá época, dentro da crônica “Assento Azul”. 

O cotidiano está presente em alguns fragmentos do texto. O autor 

começa com uma retrospectiva do tempo, mencionando as mulheres de “vida fácil”. 

(Parágrafo 1).  É comum, desde aqueles tempos, mulheres que trabalham com sexo, 

referendado pelo autor com a expressão citada.  

Percebe-se, também, o cotidiano, quando o autor cita a “zona azul” e 

os acontecimentos em torno da mudança, como: “Que foi inventada para disciplinar 

estacionamentos de carros, para treinar PMs em caligrafia, etc [...]” (Parágrafo 3 ). 

Fatos que aconteciam e acontecem, cotidianamente após implantação da Zona Azul. 
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No parágrafo quinto o cotidiano está presente quando o grilo falante 

sugere à Soller a invenção do “Assento azul”.  “Ai haveria mais oportunidades para 

os aposentados e os da terceira e quarta idades, já trôpegos, fungando e queimando 

óleo, que teriam direito, também, á contemplação do vai-e-vem da cidade [...]”.  

Nota-se, nesse trecho, a consciência cidadã do autor, com o fato de que, no 

calçadão prudentino e em muitos locais, pessoas jovens sentarem nos bancos e não 

cederem lugares aos mais velhos.  

Por fim, observa-se no último parágrafo o cotidiano das pessoas que 

passam pelo calçadão. “Que se limite a rotatividade de engraxates, cambistas, 

planfleteiros, vendedores de maças-do-amor, de ratinhos de mola, de coletores de 

assinaturas, [...]”.  

O cronista faz com que a crônica pareça, diante dos leitores, uma 

reportagem. (SÁ,1999, p.9). Diante disso, vemos com os fatos apresentados pelo 

autor, que a história construída pareça uma reportagem. Soller apresenta a notícia 

com uma visão crítica destacando falas em tons irônicos, para aguçar um 

pensamento crítico de seus leitores. Estes fatos destacam-se nos trechos: “Que foi 

inventada para disciplinar estacionamentos de carros, para treinar PMs em 

caligrafia, para juntar dinheiro para prefeitura pagar os atrasados do funcionalismo, 

bem como para deixar P da vida os donos de automóveis menos astutos [...]”. 

(parágrafo 3).  

Ao discorrer o assunto, o autor apresenta confrontos de ideias ao 

apresentar visões de Soller como pessoa, que ora é contrariada pelas ideias do Grilo 

falante. A partir dessa observação, vemos como em uma reportagem, que o autor se 

preocupa em mostrar os dois lados de uma notícia. 

Para que um texto possa ser considerado jornalismo literário, ele 

precisa ter algumas características próprias. Segundo Boas, estas características 

são “humanização, imersão, exatidão e criatividade” (2007, p. 21).  

Nota-se nas crônicas de Soller, muitas dessas características.  

Humanização que, segundo Candido et al. (1992, p. 13-14) “[...] elabora uma 

linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural.” Ela atenta-se em 

algumas falas, em tons coloquiais, desta crônica.  

No primeiro parágrafo, o autor produz um dialogo com o leitor ao fazer 

uma retrospectiva da palavra zona para contextualizar os leitores do assunto que 
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será contado. Este diálogo acontece outras vezes no texto quando o autor vai 

atualizando o leitor sobre assuntos discutidos entre ele e o grilo falante. Exemplos: 

• “Aliás, o meu fraterno grilo falante costuma perguntar quem foi 

que inventou essa história de vida fácil.” (parágrafo 1); 

• “Hoje, ZONA tem sentido mais amplo, menos prostibular” 

(parágrafo 2); 

• “Era o grilo falante, perspicaz e decrépito opinando” (parágrafo 

4); 

• “E eu só ouvindo” (parágrafo 8); 

• “Para evitar decrepitudes maiores da parte dele, decidi-lhe dar 

apoio na ideia do ASSENTO AZUL” (parágrafo 12). 

A imersão se dá, quando o narrador vai apresentando assuntos 

diferentes com ligação entre eles.  Soller vai o apresentando-os, sem que se 

perceba as mudanças dessas ideias. A exatidão dos fatos confere na adução da 

Zona Azul, apontada pelo autor.  

É notável a criatividade com que o autor apresenta a ideia, usando o 

diálogo com o grilo, que sugere a invenção do assento azul. A ideia é mostrada, ora, 

em tom cômico ora em irônico. 

Para Salvatore (2007, p. 88) o texto literário “muitas vezes dá-se a 

passagem de uma forma simples para uma culta”. Essas variações da linguagem 

estão inseridas, no texto, nos respectivos trechos:  

Linguagem Coloquial 

“[...] mulheres de vida fáci [...]” (parágrafo 1) 

“[...] bem como para deixar P da vida [...]” (parágrafo 3) 

“[...] a contemplação do vai-e-vem da cidade” [...]” (parágrafo 5) 

“[...] se eliminar-se-ia a mamata de muitos cidadãos” [...]” (parágrafo 7) 

Linguagem Formal 

“Era o grilo falante perspicaz e decrépto opinando” (parágrafo 4) 

“[...] Poderia dar uma basta às expressões viperinas do meu fraterno 

grilo falante [...]” (parágrafo 6) 

“Eu? Gusando da vida? [...]” (parágrafo 12) 

“Para evitar decrepitudes maiores da parte dele [...]” (parágrafo 13) 
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O autor também se utiliza de algumas figuras de linguagem em seu 

texto, como por exemplo, a metáfora que é utilizada para reforçar ideias, geralmente 

em tons irônicos.  

“[...] com a impressão de que o guarda vai demorar, para passar, 

“explodindo” [...]” (parágrafo 3) 

“[...] muitos cidadãos de sono atrasado (esses conservados em formol) 

[...]” (parágrafo 7) 

“[...] você é matéria orgânica em decomposição [...]”. 

A subjetividade faz parte de um texto literário, que segundo Proença, 

ele “ao assumir o discurso, o individuo busca escolher os meios de expressão que 

melhor configurem suas ideias, pensamentos e desejos”. Esta subjetividade, contida 

neste texto de Soller, expressam-se em alguns pensamentos apresentados nesta 

crônica como: “Mas preferi dar-lhe corda. Ouvindo-o.” (parágrafo 6) 
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7.2.2.3 “Os trilhos e o Grilo” 

 

FIGURA 11 - Crônica “Os trilhos e o Grilo”. 
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  Fonte: livro Grilo Falante 
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“O Trilhos e o Grilo” foi publicado em 14 de janeiro de 1998 e se 

compõe no livro que apresenta textos de crônicas. Esta crônica é contada em 

primeira pessoa pelo autor Geraldo Soller, onde ele mesmo e o Grilo falante são 

personagens principais.  

Algumas características essenciais da crônica, como presença do 

cotiando, estão bem representadas por fragmentos da história de Presidente 

Prudente no texto de Soller. Destacam-se:  

• “Ameaças feitas pelo ministro do S.T.E. aos eleitores que 

costumam trabalhar nas imediações dos postos de votação” (Parágrafo 1) 

• “[...] Ciro Gomes está para o ministro da fazenda, do mesmo 

jeito que o Brizola e o Quércia estão para presidência” (Parágrafo 4) 

• “[...] porquanto censurei a existência dos bingos eletrônicos, que 

estão infestando o calçadão e adjacências, por causa da Lei Zico.” (Parágrafo 7) 

• Por fim, o pedestrianista Grilo Falante terminava suas 

conjecturas de pista, agradecendo aos céus, porque o Fleuny está fazendo pipi, para 

trazer na questão dos trilhos da FEPASA. (Parágrafo 8) 

O enredo desta crônica dispõe ao leitor uma crítica referente á 

assuntos variados de repercussão na cidade de Presidente Prudente e, ligações 

feitas com momentos históricos sociais a nível nacional da época. 

 O autor, em vários momentos, apresenta em seu discurso tons 

“irônicos” para apresentar sua crítica diante dos assuntos tratados. Essas ideias 

foram expostas nas seguintes frases: 

• Aí ele soltou uma de suas costumeiras sentenças bestiais, a 

característica principal dos cidadãos que dizem que fazem, mas não fazem, porque, 

afinal, não tem mais sustentabilidade necessária para uma aventurazinha deste 

porte. (Parágrafo 3) 

• “[...] Ciro Gomes está para o ministro da fazenda, do mesmo 

jeito que o Brizola e o Quércia estão para presidência: Marcando passo. Só que sem 

ritmo. (Parágrafo 4); 

• Ele foi dizendo – e contando nos dedos – que estão 

transformando o parque São Jorge numa clínica geriátrica; 

• Por fim, o pedestrianista Grilo Falante terminava suas 

conjecturas depista, agradecendo aos céus, porque o Fleuny está fazendo pipi, para 

trazer na questão dos trilhos da FEPASA. (Parágrafo 8). 
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O texto Psicológico é uma marca importante neste texto que se 

desenvolve conforme o diálogo que se processa entre Soller e o Grilo Falante. Nota-

se, claramente, que o Grilo falante que o grilo falante é um heteronômio do jornalista 

Soller. Pode-se notar também na referida crônica, os espaços que compõem e 

representam a cidade de Presidente Prudente. Estão destacadas por: Parque São 

Jorge, Calçadão, FEPASA. 

Abri este parágrafo para que, possamos explicar o porquê o autor os 

cita neste momento com críticas. Buscar informações que provem os fatos e mostra-

las aqui! 

Ao determinar os espaços dos acontecimentos, a crônica provoca uma 

simbiose entre a factualidade e literalidade. Os espaços narrados com as nuances 

da linguagem literária. 

As características do jornalismo literário presentes nas crônicas estão 

destacadas pelo autor quando apresenta uma linguagem coloquial unindo em alguns 

momentos, por uma linguagem formal em suas adjetivações.  

Pode-se, então destacar: 

A imersão se dá na construção de pensamentos que Soller descreve 

no decorrer do texto. Com a narração envolvente, o autor começa destacando seu 

diálogo com o grilo falante sobre as ameaças aos eleitores da época, e de maneira 

sutil vai apresentando outros fatos como: o acordo dos EUA e resposta de Fidel 

Castro ao acordo feito; a crítica sobre o parque São Jorge; a censura de bingos no 

Calçadão, e assim por diante. 

O autor descreve os fatos com criatividade, representada pelo seu 

discurso crítico e a maneira como é apresentado seu dialogo com o grilo falante. Os 

assuntos discutidos demonstram exatidão dos fatos codianos, que são comprovados 

nos documentos (jornais) citados a cima.  

Em várias partes do texto, podemos perceber a subjetividade do autor 

quando se refere ao amigo Grilo Falante. Ex: “Gosto do Grilo Falante, porque ele 

está, sempre, atualizado.” 

Expressões coloquiais usadas pelo autor: “descendo a língua” 

(parágrafo 1), “com a corda toda” (parágrafo 1), “corpo-a-corpo” (parágrafo 1), “téte-

a-téte” (parágrafo 6), “frustação dos diabos” (parágrafo 6), “Dá-se, com a direita, o 

que a esquerda não vê” (parágrafo 7), “deixa-lo em papos de aranha” (parágrafo 7), 

“tem peito, pra tirar os trilhos sozinhos” (parágrafo 8). 
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Destaca-se também, as adjetivações usadas em: “dizia o estapafúrdio” 

(parágrafo 1), “sentenças bestiais” (parágrafo 3), “glorioso Parmalat” (parágrafo 6) 

“glorioso Palmeirão” (parágrafo 7), “pobre Ricupero” (parágrafo 4), “pedestrianista 

Grilo Falante” (parágrafo 8). 

O jornalismo literário exige do autor domínio da palavra escrita como já 

citamos no Cap X. Nota-se a habilidade com que o autor demonstra nesta crônica ao 

fazer bom uso de adjetivos, coloquialismo, boa coerência e coesão nas construções 

de ideias e boa gramática. 

  

7.3“Quarto Dia” 

 

Esta fase está presente no terceiro livro publicado por Geraldo Soller, 

cujo título é “Quarto dia” (2006). Neste livro, Soller não fala da cidade de Presidente 

Prudente em si, mas das pessoas que nela vivem e que através de sua observação 

tornam-se personagens de crônicas que retratam e expõem a procura do autor por 

Deus em todas as coisas.  

O livro é caracterizado por fatos do cotidiano retratados com grande 

carga de religiosidade, subjetividade, passagens bíblicas, humanização, narrador 

onisciente e cada crônica demonstra a fé do autor em Deus. 

Em entrevista Soller (2013) explica que escreveu essas crônicas 

depois de ter participado de um Cursilho de Cristandade chamado Quarto Dia e que 

o livro é fruto da vivência espiritual que alcançou no cursilho. Segundo ele, foram 

“três dias de preciosidade espiritual.” 

Soller (2013) afirma que a mensagem que pretendeu transmitir ao 

escrever esse livro foi uma “mensagem de paz interior através de um Deus que até 

então, era um Deus assimilado muito pouco, mas vivido intensamente depois [...].” 

Para esta análise, o critério utilizado para a escolha das crônicas foram 

os detalhes, ou seja, como o livro em questão é composto por crônicas que não 

falam diretamente da cidade de Presidente Prudente, optou-se por escolher aquelas 

que dizem de forma objetiva alguma característica da cidade, como a crônica “O 

Saponguinha” que retrata em fato ocorrido num bar histórico do município. As 

crônicas escolhidas foram: “O Saponguinha”, “O Dono do Jornal” e “No coração”. 
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FIGURA 12 – Capa do livro “Quarto Dia”. 

 
     Fonte: capa do livro “Quarto Dia”. 
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7.3.1 Índice 

 

TABELA 3 – Índice do livro “Quarto Dia”. 

 
Fonte: produzido pelas pesquisadoras 

 

 

 

1 Intróito 80 Uma Colisão 135 135 A Relação

13 O Estilingue 82 Indagações 137 137 O Drogado

18 No Alan Kardec 83 A Igreja 140 140 A Fratura no Crânio

16 A criança na Variant 85 No Meretrício 142 142 Uma Notícia de Jornal

21 As Gaiolas e o Lobo 86 Um Choro de Criança 144 144 Atitudes

23 O bêbado invasor 87 O Caminhoneiro 145 145 O Jogador de Baralho

27 A visita de Pêsames 88 As Quedas 147 O Bilhete Corrido

29 O Título Vencido 89 Ministro de Eucaristia 149 Espiritualidade

31 A carta de Dulcinéia 91 O Corpo de Cristo 151 E mais ainda

33 Um Mórmon à Porta 92 A Imagem Doada 153 Um piegas

36 Da França a Paraíba 94 O Tuberculoso 154 O Mal Pagador

40 O Desastre 96 A Dúvida 156 Desafios à Crença

42 A Sentença do Juiz 98 O Recorte do Jornal 158 Morreu ou se Matou?

44 De Joelhos 100 Um Desabafo 159 Mãe Solteira

46 Não Por Dinheiro 102 Uma Árvore 161 Diálogosdo Espírito

47 O Cambista e o Menino 104 Uma Agenda 163 O Dono do Jornal

48 O Relógio 106 Um Santo 166 O garção

49 O Horóscopo 107 De Cuca Cheia 167 Como Amar

51 O Café Derramado 109 Horário do Banco 169 Café da manhã

53 O Velho Amigo 111 Conta no Vermelho 170 A Outra?

55 A Moça Cega 114 O Sanduíche 171 Lá Fora

56 O Doce de Mamão 115 Um Resto no Canudinho 173 Bíblias

59 A tarrafa 117 A Insulina 174 O Grampeador

61 A suicida 118 Um Carrinho-de-Mão 175 Minhas Mãos são Vocês

63 O Resultado do Exame 120 Liberdade Condicional 176 No Denista

66 No tribunal do Júri 123 A Fé 177 A Coragem de Falar

68 Um Desesperado 124 Outra Provação 178 Três Décas depois

70 O Golpe 126 Cristo Sorrindo 179 No Coração

73 Dar... ou Dar-se 128 Adversidades 180 Lazinho

75 O Saponguinha 129 A Expulsão 181 Apenas o telefone

77 O Incêndio 131 O Tipógrafo

78 O Magarefe 133 O Parto

Quarto Dia
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7.3.2 Terceira Fase: A Procura por Deus 

 

7.3.2.1 “O Saponguinha” 

 

FIGURA 13 - Crônica “O Saponguinha” 
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  Fonte: livro quarto dia. 
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Ao analisar o texto é possível perceber a presença da estrutura 

narrativa característica das crônicas: tempo, espaço e personagem. 

Nota-se que o tempo é medido através do passado, como nas 

seguintes frases: “lembrava-se do ‘Saponguinha’”, “um dia, pelo rádio, escreveu uma 

crônica” e “não o conhecia”. Há uma marca temporal centrada no pretérito imperfeito 

do indicativo. Tal fato revela uma certapresentividade nos relatos: “ele sabia o 

significado da graça”; “lembrava-se do Saponguinha”, como se o autor quisesse 

eternizar o fato: “Mas era a graça penetrante que ele recebeu do Cristo! Aquele 

mesmo Cristo que ele buscava intensamente.”  

Os personagens são três: o Saponguinha, “um garoto bonito, de sete 

anos, que andava pelas ruas, pés no chão, roupas rasgadas”, os “fariseus de 

botecos”, ou seja, frequentadores assíduos dos bares, e o jornalista que escreve 

crônicas “[...] o homem-do-rádio[...]”. 

Outra característica comum nas crônicas, segundo Proença (2007), é a 

valorização da subjetividade, destacada no texto pela profundidade com que o autor 

relata o fato e pela visão inusitada que ele tem do acontecido.   

Percebe-se tambem, que o autor escolheu narrar a crônica como 

narrador observador onisciente, mantendo-se de fora do enredo, mas exercitando a 

onisciência dos fatos e das paisagens. O autor também remeteu aos leitores outra 

característica das crônicas: reportagem do cotidiano.   

O texto expõe a competência linguística e textual de seu criador, que 

segundo Medina (1996), é essencial tanto para um literário, como para um jornalista.  

O autor acrescentou à narrativa uma dose de humor irônico, explícita 

no trecho: “Moço, O senhor não escutou o homem-do-rádio dizer que não é pr’a me 

chamar mais de ‘Saponguinha’? Meu nome é Edson, ouviu...? [...]”. Segundo, 

Candido et al. (2008), a crônica brasileira bem escrita tem indícios de ironia, 

presente num diálogo rápido e certeiro. 

Como nas outras crônicas do livro “Quarto dia”, o autor relaciona o fato 

do cotidiano (um jornalista que trabalha na rádio ajudando um menino) com o 

cristianismo e seus ensinamentos, baseando a narrativa na vivência da palavra e 

finalizando-a com uma moral também religiosa. 

Por fim, o enredo traz à tona a principal propriedade da crônica, a 

humanização, que se destaca na linguagem intimista e coloquial que o autor atribui 
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aos personagens e à narrativa. De acordo com Candido et al. (2008), esta 

humanização permite uma melhor compreensão e profundidade de sentido do texto. 

Destaca-se a humanização nos trechos seguintes: “não o chamem 

mais de ‘Saponguinha’”; “em princípio, levara um golpe. O sorriso lacônico dos 

fariseus viera aos lábios. – Mas recompondo-se, para ganhar a amizade da criança, 

e atenuar a aflição que tinha DENTRO DE SI PRÓPRIO [...].” 

Embora o narrador seja em terceira pessoa, há um heterônimo na 

narrativa, o qual busca, em todo o texto, a presença de Deus: “julgava que as preces 

deveriam ser feitas seguindo as palavras escritas”; “mas era a graça penetrante que 

ele recebia do Cristo!.” 
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7.3.2.2 “O dono do Jornal” 

 

FIGURA 14 - Crônica “O dono do Jornal” 
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Fonte: livro Quarto Dia 
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A crônica “O dono do jornal”, torna explícita a similaridade entre a 

narrativa e a vida do autor, a tal ponto que se faz pensar se é uma história real ou 

um relato impessoal. A linguagem subjetiva e conotativa reforça essa percepção e 

faz com que o leitor acredite que de fato é um texto jornalístico.  Segundo Moisés 

(1967, p. 105), “a crônica oscila, pois, entre a reportagem e a literatura [...]”. O fato 

do falecimento do amigo (factualidade) apresentado numa linguagem literária. Há 

também, o relato pujante do falecimento do dono de um grande jornal do interior. 

Uma característica marcante na crônica em questão é a roupagem 

literária que o autor confere ao enredo, presente na divisão do espaço e tempo 

usados para construir a narrativa e retratados em três momentos: a ocasião em que 

começou a exercer o ofício de tipógrafo há muitos anos, a situação que viveu no 

hospital e o momento que chegou ao jornal.  

A linguagem utilizada varia entre culta, presente nos dois primeiros 

parágrafos e coloquial, usada no restante do texto. Essa característica é notável na 

linguagem literária. Salvatore (2007) ressalta que o texto literário pode conter 

variações de forma conotativa à culta, como mostra os exemplos: “[...] não 

aquilatava bem o que vinha a ser o dom da graça, mas, ‘desconfiava’ que ganhara 

aquele beneplácito [...]” e “[...] nunca percebeu nada daquilo que inculcaram em sua 

mente”. 

A humanização tambem se faz presente e afirma a importância de que 

um acontecimento do cotidiano, como a morte de alguém próximo, pode se 

transformar numa crônica, desde que seja composto por suas peculiaridades. 

Outra característica do jornalismo literário que não deve passar 

despercebida é o tom de conversa com o leitor, como se o autor estivesse contando 

a um amigo uma história que aconteceu com ele. Segundo Candido et al. (1992, p. 

166) “o leitor não só gosta como precisa de quem converse com ele, dizendo-lhe os 

sentimentos experimentados no dia-a-dia [...]” 

O autor confere ao texto a religiosidade e a busca por Deus em todas 

as ocasiões, característica dessa fase.  E ressalta na moral o quão ruim é o pré-

conceito: “Mesquinho que fora!... Julgara sempre!... Condenara sempre!...”; “Porque 

sabia que aquele homem nunca o havia julgado!.” 
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7.3.2.3 “No coração” 

 

FIGURA 15 - Crônica “No coração” 

 
                  Fonte: livro Quarto Dia 
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A crônica “No Coração” é marcada pela presença do cotidiano, fato que 

se confirma por Soller introduzir no texto a figura da “margarida” e trazer à memória 

do leitor um local – Tio Patinhas – que simboliza um marco histórico-político da 

cidade de Presidente Prudente.  

Destaca-se a característica principal da crônica: o relato do cotidiano 

que aos olhos do autor, ganha destaque. 

O autor tambem utiliza-se do monólogo interior: “Encontrou-O?” para 

ratificar uma característica fundamental da crônica: reflexão sobre fatos do cotidiano. 

Ao analisar o enredo, percebe-se que está composto por dois 

momentos significativos que se completam: a fala da menina e a atitude do sobrinho 

da “margarida”, que conduz o autor à reflexão intimista do encontro com Deus. 

A crônica tambem apresenta características do jornalismo literário, que 

se fazem perceber por meio da linguagem subjetiva e coloquial. Pode-se destacar os 

seguintes trechos: “Olhei-a com ternura e me escaparam palavras como estas:”, 

“Tem dó da ‘margarida’!”, “[...] como a desejar me mandar às favas [...]” e “[...] o 

esbarro era um gesto de carinho...”. 

O texto apresenta uma estrutura narrativa própria das crônicas, ou 

seja, os elementos espaço e personagens são bem definidos: lanchonete Tio 

Patinhas, a garotinha, o sobrinho da “margarida”, e, a própria “margarida”. 

O autor personagem é outra característica presente nas crônicas do 

cotidiano, como mostra a seguinte frase: “Você é mais feliz do que eu. Vou até o 5. 

[...]”. 

Ao analisar a crônica, entende-se que a garotinha é o despertar da 

consciência do autor quanto à presença de Deus. 
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8 O GRILO FALANTE: PEÇA PRÁTICA 

 

Como já foi citada, a peça prática é uma edição especial em formato de 

tabloide que tem como objetivo primordial revelar e resgatar a importância do 

jornalista Geraldo Soller para o jornalismo prudentino, assim como para a cidade de 

Presidente Prudente.  Depois de finalizado, o tabloide será publicado e distribuído 

para Prudente e região pelo jornal impresso da cidade “O Imparcial”, onde Geraldo 

Soller construiu sua carreira e publicou centenas de crônicas. Nele conterá dados 

coletados sobre fatos sociais, entrevistas, fatos históricos e o resultado final da 

pesquisa. 

O jornal no formato tabloide surgiu no século XIX, logo após a criação 

das agências de notícias e com a necessidade de adaptar os impressos devido a 

crise econômica daquela época. Bandeira (2005, p. 5) conclui, “surgiu, em seguida, 

o jornal tabloide, produzido com a metade do tamanho do jornal padrão e com 

menor número de páginas.” 

Com relação ao seu conteúdo, Bandeira (2005, p. 5), esclarece:  

 

Na Inglaterra, a imprensa partiu para a inclusão de assuntos variados, para 
atender a um público maior. Esportes, entretenimento, manchetes de 
primeira página já estavam no novo modelo inglês de jornal. Já na França, 
após o processo de industrialização, os veículos se manifestavam em várias 
tendências, estilos e orientações, identificando jornais de esquerda, de 
centro e de direita, além de jornais religiosos e monarquistas. 

 

Desde a sua criação o jornal tabloide tem sido utilizado como meio de 

informação. No entanto, não foi capaz de substituir por completo as tiragens de 

formato standard, que continua sendo o mais utilizado no mundo. 

Quanto ao seu formato, Collaro (2012, p. 71, grifo do autor) esclarece: 

 

Denominamos ‘tabloides’ os jornais que têm medidas em torno do formato 
A3 (297 mm x 420mm). Sendo flexível, econômico e mais prático que o 
standard, é muito usado para publicações setoriais, boletins ou como 
encarte em jornais. Em algumas regiões e mercados – como no sul do 
Brasil, onde a influência da cultura europeia é forte – chega a ser adotado 
como formato-padrão de jornais diários. 

 

Ainda segundo o autor, a diferença do tamanho se dá pelo jornal 

standard possuir em torno de 56 cm x 32 cm e o tabloide possuir as medidas 

descritas acima. 
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O jornal tabloide possui não só um formato diferenciado, como também 

especificidades quanto à diagramação. Para Collaro (1987, p. 68), “a chave para um 

desenho moderno dos tabloides está na simplicidade, pois uma página torna-se 

confusa quando há excesso de elementos valorizados ou a ausência de sua 

valorização.” 

Para que a diagramação seja correta é necessária uma padronização 

gráfica: 

 

Na padronização gráfica, a primeira página é a que detém os maiores 
recursos persuasivos para a posterior leitura de todo o jornal. Para tal, é 
necessário que essa padronização gráfica seja personalizada, para que o 
leitor a identifique imediatamente. Ela representa a própria imagem do 
jornal. (SILVA, 1985, p. 50) 

 

Há várias maneiras de diagramar um tabloide para que sua 

padronização gráfica seja satisfatória. Segundo Collaro (1987), duas delas são: a 

diagramação do projeto vertical, cujo texto é disposto verticalmente, e por 

consequência, pode trazer monotonia e dificuldade de leitura. E a diagramação L ou 

7, onde o texto assume a posição destes sinais, e acaba por deixar o 

desenvolvimento das matérias complicado. Essas diagramações não são indicadas, 

pois ambas estão ultrapassadas. 

De acordo com Collaro (1987, p.69) “o moderno desenho de páginas 

sugere que se dividam os espaços em módulos para facilitar a distribuição das 

matérias na página. A vida de uma página está sempre relacionada com o número 

de elementos limitados que a ela pertencem”. 

Ainda segundo o autor, as diagramações recomendadas são: a 

horizontal, onde os textos e títulos são colocados horizontalmente e a foto pode ser 

colocada verticalmente; a diagramação com formato de colunas, que levará em 

consideração o número de colunas do tabloide; diretriz de espacejamento, que para 

Collaro (1987, p. 72) ocorre quando “[...] utiliza-se entre uma coluna e outra o 

espaço de uma paica ou um cícero  [...].”; a diagramação de colunas com filetes, que 

é o intervalo existente entre duas colunas; a diagramação modular, onde é mesclado 

os estilos horizontais e verticais e atribui à página uma característica dinâmica. E por 

fim, a diagramação da matéria de acordo com a altura ocupada, onde não existem 

regras para a disposição das matérias, salvo o seu tamanho em cm, linhas e fonte. 

Quanto às páginas centrais do tabloide, Collaro (1987, p. 78), afirma: 
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Estas páginas são tratadas em dupla e não como páginas individuais. Uma 
boa solução para esse fato é trabalhar a página ímpar na diagramação 
horizontal e a página par na diagramação vertical, dando ás páginas o 
contraste de que necessitam para um bom aspecto visual. (COLLARO, 
1987, p. 78) 

 

Para os títulos, o comprimento deve respeitar o número mínimo e 

máximo de caracteres permitidos na página. Segundo Collaro (1987, p. 82), “os 

títulos podem apresentar as mais variadas formas de disposição com linhas 

blocadas, centralizadas, alinhadas à direita ou à esquerda.” 

Todo o processo de diagramação do jornal tabloide como peça prática 

será acompanhado e avaliado por um profissional do jornal impresso “O Imparcial”, 

pois ele fará parte da publicação e distribuição do jornal para a cidade de Presidente 

Prudente e região.  

Quanto ao projeto ou linha editorial, as pesquisadoras ficaram 

responsáveis por criá-lo e adaptá-lo às condições do trabalho. Segundo Venâncio 

(2009, p. 166), “a linha editorial é a manifestação da opinião do jornal acerca do 

mundo que influencia a construção de editoriais e que pode ou não influenciar na 

construção das notícias”. 

Para Benedette (2002, p. 19), os jornais se diferenciam um dos outros 

“na medida que elabora a sua linha editorial; é algo como uma norma de conduta a 

ser seguida como parâmetro, na elaboração diária e cotidiana dos enunciados.” 

Ainda segundo o autor, o projeto ou linha editorial : 

 

É um parâmetro, algo que conduz à expressão jornalística de modo 
adequado ao convencionado mas que se altera e se submete a condições 
de realização e compreensibilidade ditadas por contextos sociais, históricos 
ou econômicos. (BENEDETTE, 2002, p. 19-20) 

 

8.1 Projeto Editorial 

 

8.1.1 Nome da publicação  

 

As pesquisadoras, juntamente com as orientadoras, optaram por 

intitular o tabloide com o nome de “Grilo Falante”, pois remete a uma criação de 

obras do autor composta no livro “O Grilo Falante” e, ao mesmo tempo, na opinião 

das pesquisadoras, trata-se de um pseudônimo do autor.Um outroSoller. Com o 
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título fora dos padrões “comuns” do jornalismo, espera-se chamar a atenção e 

curiosidade do leitor. 

 

8.1.2 Objetivo geral 

 

O intuito desse tabloide é apresentar o escritor e jornalista Geraldo 

Soller, aos cidadãos prudentinos que não o conhece. Pretende-se, ainda, com o 

tabloide, revelar o conteúdo das obras do autor, sua história, fatos históricos do 

município e o resultado final da pesquisa. 

 

8.1.3 Objetivos específicos 

 

Diagramar um tabloide de acordo com o padrão de normas do jornal 

impresso “O Imparcial”; 

Produzir conteúdo jornalístico para o tabloide; 

Resgatar a contribuição das crônicas do autor, para a história e 

memória do município de Presidente Prudente. 

 

8.1.4 Público-alvo 

 

Leitores do impresso “O Imparcial”, admiradores do jornalista Geraldo 

Soller e acadêmicos. 

 

8.1.5 Política editorial 

 

O tabloide tem a missão de levar ao conhecimento da sociedade de 

Presidente Prudente a importância das obras do jornalista e escritor Geraldo Soller 

para o contexto histórico de Presidente Prudente. As regras básicas do jornalismo 

serão levadas em consideração nas reportagens, entrevistas e assuntos divulgados 

neste impresso.  

O projeto prevê o uso de imagens antigas e atuais, além de arquivos 

pessoais do jornalista.  Pretende-se passar as informações resultantes desta 

pesquisa de modo completo, sempre contextualizando a vida e obra de Soller. 
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O tabloide conterá informações que trarão conhecimento à vida dos 

leitores e, também, à visão de futuros profissionais da comunicação que desejam se 

dedicar ao jornalismo literário. 

 

8.1.6 Linguagem 

 

A linguagem contida no jornal será simples e objetiva para melhor 

entendimento dos leitores do tabloide. 

 

8.1.7 Editorias (Ou Seções) 

  

O jornal está composto por oito seções temáticas e cada uma das 

pesquisadoras tem a tarefa de produzir matérias relacionadas ao jornalista: 

Crônica: esta editoria vai ser encontrada na página dois do tabloide e 

será uma crônica produzida por uma das pesquisadoras sobre Geraldo Soller; 

Artigo: apresentará o escritor e jornalista Geraldo Soller, incluindo 

considerações sobre sua vida e sobre a pesquisa. O texto será colocado na página 

dois em forma de artigo; 

Texto ping-pong: será produzido com as principais respostas que o 

jornalista Geraldo Soller concedeu às pesquisadoras em entrevista; 

Análise: esta editoria terá como conteúdo a análise parcial de uma das 

crônicas presente neste trabalho. Foi determinado que será colocada apenas uma 

análise, pois o tabloide conterá apenas oito páginas e não é possível incluir as 

outras; 

Resultados: os resultados colhidos com a elaboração da pesquisa 

serão apresentados nesta editoria;; 

Amigos de Soller: depoimentos de amigos do jornalista Geraldo Soller 

no formato de box e uma matéria sobre o assunto; 

O Imparcial: aqui estarão presentes os dados sobre a criação do jornal 

impresso, O Imparcial, onde Soller consolidou sua carreira; 

História: fará parte desta editoria uma matéria sobre o envolvimento de 

Geraldo Soller com a imprensa prudentina. 
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8.1.8 Distribuição  

 

O Jornal será distribuído para o município de Presidente Prudente e 

região, juntamente com os 10.000 exemplares publicados pelo jornal “O Imparcial” 

no domingo após a banca de defesa. 

 

8.2 Projeto Gráfico 

 

O projeto gráfico do jornal tabloide, Grilo Falante, foi desenvolvido pelo 

jornal impresso O Imparcial pois será encartado como edição especial do impresso.  

O diagramador responsável, Alberto Deodato Silva, optou por cores e 

tipologia que deixassem o material com tom mais nostálgico, saudosista, tradicional 

e descontraído, incluindo-os na capa e no material como um todo. Nota-se que a 

escolha das cores remete a atmosfera dos artigos produzidos por Geraldo Soller. 

O tabloide será impresso em papel jornal e suas especificações são as 

seguintes: 

Altura: 29,7 x Largura: 26,5cm; 

Colunas: 4 (6,3cm cada e 0,5cm entre elas): 

 

FIGURA 16: Projeto gráfico do tabloide (altura x largura; colunas) 
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Escala de cores: CMYK: 

Família tipográfica nos títulos: AlbertusMedium: 

 

FIGURA 17: Projeto gráfico do tabloide (tipografia nos títulos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família tipográfica nos textos: Times New Roman (tamanho 10,5, 

entrelinhas automáticas, alinhamento justificado/variado): 

 

FIGURA 18: Projeto gráfico do tabloide (tipografia nos textos) 
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Família tipográfica em boxes, legendas, gráficos e textos menores: 

Família Arial, com variação de tamanho conforme a aplicação; variação 

negrito/redondo, conforme aplicação; 

 

FIGURA 19: Projeto gráfico do tabloide (tipografia em boxes, legendas e textos 

menores) 

 

 

 

 

 

 

Resolução ideal das fotos: 300 dpi (arquivo EPS); 

Cores: yellow 100%, magenta 10%, ciano 5%, black 0%. 
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9 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Este trabalho tem a necessidade de apresentar um memorial descritivo 

para a compreensão de todos os detalhes envolvidos no trajeto da pesquisa. 

As pesquisadoras tiveram, inicialmente, a vontade de desenvolver a 

pesquisa por estudos no jornalismo literário. Porém, ainda não havia foco para o tal. 

Apresentada a ideia nas reuniões de pautas, em sala de aula, para o 

desenvolvimento da pesquisa, a professora mestre Taísa Salum Bacco, sugeriu a 

proposta de serem estudadas as crônicas do jornalista prudentino, Geraldo Soller 

que já estava debilitado na saúde, e que muito contribuiu para a memória histórica 

do município.  

Aceita a ideia da professora, as futuras pesquisadores foram em busca 

de mais pessoas para compor um grupo maior.  Como ninguém demonstrou 

interesse pelo tema e os grupos já estavam formados, ficou determinado que o 

grupo responsável para esta pesquisa fossem as alunas Ana Flávia dos Prazeres e 

Mariane Rodrigues Vieira. 

Formado o grupo e tendo ideia em mãos, as pesquisadoras 

começaram a levantar dados sobre a vida e obra do então jornalista Geraldo Soller. 

Descoberto a sua longa carreira e sua vida, determinou-se que era possível 

aprofundar a pesquisa além do projeto inicial.  

Com a ajuda das professoras orientadoras Édima De Souza Mattos e 

Giselle Tomé da Silva, as pesquisadoras optaram por analisar nove crônicas do 

jornalista, as quais compõem três livros publicados pelo autor. Foram eles: 

“Pinceladas do Cotidiano”, “Quarto dia” e “Grilo falante”. Cada obra representa uma 

fase da vida do autor e revelam características sobre a história e memória da cidade 

de Presidente Prudente.  

As análises seguiram o seguinte padrão: encontrar características do 

jornalismo literário e de crônicas que possam revelar a importância socialdas 

mesmas para Presidente Prudente, pois os textos contém fatos verídicos das 

épocas em que foram escritos.  A fim de terem um contato maior com o jornalista, as 

pesquisadoras fizeram visitas sociais na casa de Soller para manterem um vínculo 

maior na hora de escreverem sobre a vida e personalidade do autor. As visitas 

começaram antes da pesquisa ser desenvolvida com conversas informais sobre a 

vida do mesmo. 
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Com um vínculo estipulado, começaram as ideias de quem entrevistar 

e como seria desenvolvida a peça prática deste projeto. Como Soller construiu sua 

carreira e dedicou todos os anos de sua vida ao jornal impresso “O Imparcial”, surgiu 

a ideia de montar um tabloide e oferecer para o referido jornal com dados coletados 

sobre fatos sociais, entrevistas, fatos históricos e o resultado final da pesquisa. Além 

disso, de trata-se de uma homenagem ao jornalista e escritor.  

Aceita a ideia pela banca, as pesquisadoras, junto com suas 

respectivas orientadoras, foram até o jornal propor a ideia para o então diretor 

Deodato da Silva que, imediatamente, aceitou a proposta e sugeriu que o tabloide 

fosse distribuído juntamente com os 10.000 exemplares publicados pelo jornal 

impresso “O Imparcial”. A data estipulada para a publicação ficou determinada para 

dezembro, no domingo seguinte após a Banca de Defesa do trabalho e 

acompanhada de uma matéria no jornal.  

O trabalho foi desenvolvido no seguinte seguimento: Introdução, 

metodologia, problematização, jornalismo: jornalismo especializado, jornalismo 

literário e jornalismo impresso, crônica, imprensa prudentina, Geraldo Soller, análise 

das crônicas, desenvolvimento e projeto editorial da peça prática.  

Para que a peça prática pudesse ser desenvolvida foi preciso 

depoimentos de pessoas que tivessem trabalhado e convivido com Soller. Os 

entrevistados escolhidos foram: Altino Correia, Deodado da Silva, Barbosa da 

Silveira, Flávio Araújo, Geraldo Soller e Aparecida Soller (esposa).  

Com a aprovação do Comitê de Ética e do CNPQ (19/09) em mãos 

tiveram início as entrevistas. 

A entrevista com Soller foi realizada dia 24 de setembro na casa do 

próprio jornalista. As duas pesquisadoras participaram da entrevista que foi realizada 

com um gravador de fita cassete, emprestado pela Faculdade de Comunicação 

Social e por prevenção, com o celular da pesquisadora Mariane Rodrigues Vieira. Ao 

ver das mesmas, a entrevista com Soller foi muito proveitosa e ele se emocionou em 

vários momentos, chegando a chorar, o que mostra a sensibilidade do jornalista. A 

esposa de Soller também estava presente e ele se referiu a ela frequentemente.  

A entrevista seguinte foi realizada com o senhor Altino Correia no dia 

quatro de outubro. O local escolhido foi o centro de fisioterapia da UNESP de 

Presidente Prudente, pois Altino Correia presta serviços de Assessoria de Imprensa 

para a Universidade. O lugar da entrevista foi sugerido pelo próprio jornalista, visto 
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que, tem uma agenda lotada e não teria outro tempo para efetivar a entrevista. As 

duas pesquisadoras compareceram à entrevista, que foi gravada pelo gravador da 

faculdade e pelo celular da pesquisadora Mariane Rodrigues Vieira. 

O senhor Barbosa da Silveira concedeu a entrevista às pesquisadoras 

no dia oito de setembro, e esta foi realizada no jornal impresso “O Imparcial”, local 

de trabalho do jornalista. A pesquisadora Ana Flávia dos Prazeres não pode 

comparecer, pois trabalhava no dia e não conseguiu dispensa do serviço. No 

entanto, contribuiu fazendo a pauta e agendando o dia e horário de mesma, assim 

como na entrevista com Deodato da Silva, que foi realizada pela pesquisadora 

Mariane Rodrigues Vieira no dia 22 de outubro nas dependências do jornal O 

Imparcial. As questões abordadas tinham como tema o jornal impresso e Geraldo 

Soller. 

Quanto à entrevista com o jornalista Flávio Araújo e Maria Angélica 

Martinez Soller, ficou determinado que elas seriam realizadas por e-mail, pois o 

prazo de entrega estava no fim e tendo vista que Araújo mora em Santa Bárbara do 

Oeste e Maria Angélica mora em São Paulo, o tempo de transcrição da entrevista 

para implantação dela no trabalho não seria suficiente para atender o prazo. As 

perguntas foram desenvolvidas pelas duas pesquisadoras. Com perguntas em 

mãos, a pesquisadora Ana Flávia entrou em contado com os dois jornalistas e 

enviou as entrevistas juntamente com o documento de autorização para a 

divulgação da mesma. 

Concluída as entrevistas, começou o desenvolvimento da peça prática. 

A primeira diagramação do tabloide, ou seja, o boneco, ficou a encargo 

da pesquisadora Mariana Rodrigues Vieira para que, após as correções da Banca 

de Qualificação, seja repassado ao diagramador do jornal impresso O Imparcial, 

com o intuito de cumprir as regras do projeto gráfico do jornal. 

Decidido sobre o projeto gráfico, começou a discussão sobre quais 

matérias entrariam no tabloide. Foi estabelecido que o conteúdo seria composto por: 

●uma crônica sobre o jornalista Geraldo Soller, por Mariane Vieira;  

● um artigo que descreve o porquê daquela edição especial,por Ana 

Flávia dos Prazeres; 

●um texto no formato pingpong com as principais perguntas e 

respostas da entrevista com Geraldo Soller, por Mariane Vieira; 
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●uma matéria sobre o envolvimento de Soller e a imprensa prudentina, 

por Ana Flávia dos prazeres; 

●um box contendo a história do jornal impresso O Imparcial, por 

Mariane Vieira; 

●uma matéria sobre Soller e os amigos, incluindo um box, por Mariane 

Vieira; 

●uma análise de uma das crônicas presente no trabalho de conclusão 

de curso, por Ana Flávia dos Prazeres; 

● uma matéria contendo os resultados da pesquisa, por Ana Flávia dos 

Prazeres. 

Com o conteúdo do tabloide estabelecido e faltando uma semana para 

a entrega do trabalho, as pesquisadoras começaram a produzir os textos, que 

posteriormente foram entregues às orientadoras para a primeira correção.  

Com os textos aprovados, a diagramação do tabloide começou a ser 

criada, sempre com sugestões das orientadoras e da pesquisadora Ana Flávia dos 

Prazeres. 

O trabalho, assim como a peça prática, ficaram prontos um dia antes 

da data do prazo de entrega para a Banca de Qualificação. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O jornalismo literário apresenta, juntamente com a notícia, uma história 

que o envolve. A informação está atrelada a um conjunto de características que 

enriquece a notícia. Este estilo exige do jornalista uma habilidade própria, dedicação 

e empatia pelo assunto para que haja de maneira mais intensa, a humanização nas 

histórias narradas.  

As crônicas do jornalista Geraldo Soller estão merecidamente 

encaixadas nos quesitos que tornam um texto comum em um texto literário. As 

análises das nove crônicas permitiu constatar fortes características jornalísticas em 

seus textos. O autor usa de uma habilidade imensurável ao apresentar fatos 

jornalísticos com um formato literário diferenciado. 

Destacam-se características como: humanização, fatos do cotidiano, 

estrutura narrativa bem constituída, dialogo formal e coloquial, figuras de linguagem- 

prosopopeia e heterônimo, preocupação de imparcialidade e subjetividade. Em 

todas as obras do autor, é nítida a maneira criativa com que ele apresenta fatos do 

cotidiano prudentino, com forte destaque a cidade e pessoas que nela vivem. 

Foi constatado, através de depoimentos de jornalistas conceituados da 

imprensa de Presidente Prudente, que Soller contribuiu para que a mesma se 

consolidasse na cidade através de suas crônicas e de outras contribuições 

jornalísticas. “Ele nunca deixou de levar a cidade nos aspectos que apareciam, que 

aconteciam. Ele sempre registrando. As crônicas são muito importante para a 

cidade.” (SILVEIRA, 2013)  

Estas obras ganham importância pois, em grande parte, são a única 

documentação, de acontecimentos históricos na cidade de Presidente Prudente. Há 

fatos narrados nas crônicas de Geraldo Soller que não são encontrados em 

quaisquer outros documentos ou acervo de dados. 

Estas crônicas podem ser documentos de estudos para pessoas que 

se interessam sobre o município, pois contém relatos que representam a cidade e 

parte de sua história. 

Para as pesquisadoras, foi de grande magnitude a elaboração deste 

trabalho, Soller, além de um grande profissional, mostrou-se um homem humilde de 

grande inteligência, solícito e portador de grande sabedoria.   
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Foram utilizados conceitos e orientações do jornalismo literário para 

comprovar a simbiose: autor x contexto x produção. Ficou claro, através das nove 

crônicas analisadas, que o autor dependia do contexto vivido por ele no momento 

em que redigia suas crônicas. Cada livro é representado por uma fase específica de 

sua vida.  

Em “Pinceladas do Cotidiano”, Soller apresenta como principal 

característica a linguagem e o contexto numa posição sobrea e com maior essência 

jornalística. O momento vivido por ele era, de certo modo, ufanista, pois transparecia 

em seus textos, a paixão pela cidade de Presidente Prudente, Soller se orgulha em 

pertencer-lhe. Quando indagado sobre isso, afirma: “paixão completa, paixão 

completa. Não troco isso por nada desse mundo”. (SOLLER, G., 2013) 

Quanto ao livro “Grilo Falante”, o autor cria um personagem alternativo 

que se transforma em sua segunda consciência, um heterônimo. Esse personagem 

confronta as ideias de Soller que cria um diálogo interno, cuja voz da consciência faz 

com que o autor discuta os dois lados do fato em questão. Nesse livro, Soller encara 

os fatos do cotidiano com uma visão crítica e irônica. Provoca os leitores a terem 

uma reação diante das crônicas apresentadas. Segundo Soller, G. (2013), ele criou 

o Grilo Falante “pra servir como motivação para reproduzir crônicas jocosas, 

crônicas alegres, crônicas piadistas, muito irônicas [...]”. 

O livro “Quarto Dia” é composto por crônicas de caráter mais subjetivo 

e todas elas contém dados bíblicos e retratam a fé do autor em Deus. As crônicas 

representam a busca de Soller pela sua vocação espiritual completa e ele o faz, 

procurando encontrar Deus nos simples fatos do cotidiano. Ao escrever essas 

crônicas, Soller havia acabado de fazer um Cursilho de Cristandade no qual se 

deparou com seu lado religioso. “Mas eu precisei encontrar Deus depois de fazer um 

Cursilho de Cristandade, eu sempre fui católico, até mesmo praticante, mas a fundo 

eu não tinha essa vocação espiritual, no Cursilho eu aprendi.” (SOLLER, G., 2013). 

Deste modo, o autor transmitiu, através de suas crônicas a vivência espiritual em 

que se encontrava. 

Os resultados alcançados por esta pesquisa ganharam a proporção 

esperada, pois foi provado através das analises, que as crônicas de Soller 

apresentam conteúdo necessário para serem documentos de pesquisas sobre a 

história de Presidente Prudente. Porém, de qualquer maneira, este trabalho ainda 

pode ser mais explorado por outros estudantes, pois, há um grande acervo de 
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crônicas que não foram analisadas neste estudo e poderão, sem dúvida alguma, 

enriquecer o resgate da história cultural da cidade que ficou perdida no tempo. 

O que se espera desta pesquisa é que ela possa ser fonte para outros 

trabalhos e influência para que pesquisadores possam aprofundar seus estudos no 

jornalismo literário e nas obras de Soller. 
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ANEXO A 
JORNAL A VOZ DO POVO, O PRIMEIRO EMPREGO DE SOLLER COMO 

TIPÓGRAFO 
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Fonte: acervo do Museu e Arquivo Histórico Municipal Prefeito Antonio Sandoval Netto 
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ANEXO B 
PRIMEIRO EXEMPLAR DO JORNAL IMPRESSO “O IMPARCIAL” 
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Fonte: jornal impresso “O Imparcial” 
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ANEXO C 
EXEMPLAR DA REVISTA “O MOMENTO” PUBLICADA EM 1977 COM 

CONTEÚDO SOBRE A HISTÓRIA DA IMPRENSA PRUDENTINA 
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Fonte: Deodato da Silva, diretor do jornal impresso “O Imparcial”. 
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ANEXO D 
COLUNA “FOTOS E FATOS” PUBLICADA POR GERALDO SOLLER EM “O 

IMPARCIAL” 
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Fonte: acervo do Museu e Arquivo Histórico Municipal Prefeito Antonio Sandoval Netto 
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ANEXO E 
NOTÍCIA SOBRE O CASAMENTO DE GERALDO SOLLER 
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Fonte: acervo pessoal do jornalista e colecionador José Carlos Daltozo. 
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Fonte: acervo pessoal do jornalista e colecionador José Carlos Daltozo. 
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ANEXO F 
ENCONTRO ENTRE ALTINO CORREIA, AUDÁLIO DANTAS E 

 GERALDO SOLLER (19/10/13) 
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Fonte: Ana Flávia dos Prazeres 
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ANEXO G 

SOLLER E SUA ESPOSA 
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Fonte: Aná Flávia dos Prazeres 
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ANEXO H 
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ENTREVISTA 01 
GERALDO SOLLER 

 
 

Qual o seu nome completo? 
Geraldo Soller. 
Onde e quando o senhor nasceu? 
Nasci dia 27 de setembro de 1931 numa cidade chamada Pradópolis. 
Fica onde? 
Próximo a Ribeirão Preto. 
E por que o senhor veio à Prudente? 
Vim à Prudente porque eu tinha que acompanhar os meus pais, porque eu tinha só 
cinco anos. 
E o senhor gostou da cidade? 
Nossa, eu amei!  Me entreguei a ela inteiramente, dos cinco até os 82 anos. 
Quem eram os seus pais? 
Miguel Soller e uma italiana muito maravilhosa que se chamava DesolinaPolgrosse 
de Soller. 
Qual era a profissão deles? 
Meu pai era cerealista, ela doméstica. 
O senhor tem irmãos? 
Tenho mais quatro irmãos. 
Todos eles moram em Prudente? 
Não, em Presidente Prudente sou eu, tem um em São Paulo, um em Presidente 
Epitácio e um que faleceu recentemente. 
Porque o senhor escolheu ficar aqui na cidade? 
Eu não escolhi ficar aqui não, eu cheguei com cinco anos e não podia sair, tem que 
ir pra escola... 
Mas depois de crescido e de casado o senhor continuou aqui... 
Depois de crescido eu deliberei achar uma namorada, achei, casei e ela me aguenta 
até hoje. 
Há quanto tempo o senhor casou? 
Sou casado há 56 anos. 
E qual é o nome dela? 
Aparecida Martines PerettiSoller. 
O senhor tem filhos? 
Tive três, um faleceu e dois... uma filha jornalista como você vai ser e um filho 
solteiro que reside comigo.  
O senhor já morou em outra cidade? 
Graças a Deus não, morei em São Paulo durante uns 60 dias, mais ou menos, e 
larguei tudo, vim embora e nunca mais voltei. 
É paixão por Presidente Prudente que o senhor tem? 
Paixão completa, paixão completa, não troco isso por nada desse mundo. 
Quanto ao trabalho, qual foi o seu primeiro emprego? 
Meu primeiro emprego... foram muitos os meus primeiros empregos, mas vou 
lembrar um... meu primeiro emprego que me valeu essa universidade que eu uso 
hoje... é tipografia. Tipografia é o ato de juntar letrinhas por letrinhas até compor um 
jornal. 
E quantos anos o senhor tinha? 
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Eu tinha 13 anos quando eu fiz o meu primeiro emprego ganhando 80 mil réis por 
mês. 
Era bastante na época? 
Era, tanto é que minha mãe pegava o dinheiro e não dava nenhum tostão pra mim, 
só o dinheiro do matinê. 
E onde era esse emprego? 
Esse emprego era no jornal que existia na época que se chamava A voz do povo. 
Fiquei nesse emprego e perto de seis ou sete meses, quando O Imparcial soube da 
minha agilidade como tipógrafo, que eu era realmente espetacular nisso, e foi me 
contratar. 
De tantos empregos diferentes, trabalhar no jornal é um emprego inusitado. 
Como o senhor entrou? 
Eu me embriagava (figurativo). Mandavam lá o trabalho para se fazer, letra por letra 
e eu nunca dispersei da vontade de conhecer aquilo que escreviam, eu amadureci 
sem nenhuma escola amadurecendo em mim. Foi me viciando na profissão de 
tipógrafo e acabei me tornando um jornalista. 
Como era O Imparcial daquela época? 
Era um jornal que se publicava uma vez por semana, no qual eu fui tipógrafo, fui 
varredor de oficina, entregador de jornais e isso tudo. Até eu me aposentar por ele 
com 67 anos de idade. 
Como foi a primeira crônica publicada pelo senhor? 
Em princípio eu escrevia crônicas de amor, e a vítima era essa criatura ai (a esposa 
do Soller estava acompanhando a entrevista e ele se refere a ela em vários 
momentos da entrevista). Agora, quantas e o que eu escrevi eu não me lembro. 
Mas, a primeira crônica falava do Palmeiras? 
Foi uma matéria de jornal, num sábado que jogava Palmeiras contra Ipiranga e o 
Palmeiras ganhou de 4x2, inclusive o juiz foi ladrão, ladrão, ladrão, pro Palmeiras. E 
o jornal tinha um buraquinho lá que precisava preencher e o diretor estava ausente, 
então mandaram eu fazer e eu fiz, ele chegou e falou: quem fechou o jornal? – ah, o 
Geraldinho ai fez uma notícia do jogo. Ele pegou, leu direitinho e falou: Bom, está 
aprovado, pode fechar. A partir daí eu comecei a ser redator esportivo do jornal, eu 
tinha 14 anos. 
O senhor já escrevia muito bem? 
Eu adorava escrever, se eu escrevia bem ou não, não sei dizer. Mas, liam o que eu 
escrevia, sinal que eu tinha alguma aptidão. 
Já fazia sucesso? 
Fazia o corriqueiro que era compatível com a minha idade, eu não conhecia 
português ainda, o português veio por si só dada às experiências vividas. Nunca tive 
uma escola que me ensinasse português, porque estudei o curso comercial básico e 
adorava matemática, Deus me livre, parei de estudar por causa da matemática. 
A partir das matérias esportivas, como o senhor começou a escrever 
crônicas? 
Com a inspiração, as coisas vêm naturalmente, a gente não sabe explicar o porquê; 
Uma parte dela é por paixão e por paixão a uma mulher, não tenha dúvida, e isso aí 
foi induzido na vivência.Nas outras oportunidades em que eu escrevi crônicas eu fui 
tentando disseminar os meus conhecimentos narrando fatos relacionados à vida, 
coisas pitorescas da vida, coisas tristes da vida e assim desandei a escrever 
crônicas. 
O senhor se inspirava, além da sua esposa, em algum escritor? 
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Não, não tive inspiração por nenhum. Eu gostava de Gatuno da Paixão Cearense, 
mas era tudo caboclo, então não induziu a nada. 
Então era paixão mesmo, pelas pessoas, pelo cotidiano, por Prudente? 
Exatamente, você exprimiu bem, pelas pessoas, pelo cotidiano. 
E como era a rotina no jornal? 
Eu começava cedo, cumpria as minhas obrigações de tipógrafo, porque eu nunca fui 
jornalista. E se tinha que redigir uma nota sobre aniversário eu fazia com a mesma 
simplicidade, só que eu não usava máquina de escrever, eu usava a caixa de tipo. 
A partir do momento que o senhor começou a escrever crônicas, elas 
passaram a ser publicadas diariamente? 
Não, teve um acervo de vezes e de coisas que se reproduziam o tempo todo, porque 
eu passei uma temporada escrevendo pra rádio e as crônicas eram lidas. Então, 
veio a datilografia, que é isso aqui que faço hoje, só tem esse dedo (um dedo), não 
tem mais nenhum pra escrever, porque minha mulher colocava tapete em casa e eu 
me estrepei com o tapete e esse braço aqui ficou inútil. 
Além do jornal e da rádio o senhor publicava as crônicas em algum outro 
jornal? 
Eu publiquei livros, foram 4. 
Sim, Pinceladas do Cotidiano, Quarto Dia e Grilo Falante... 
E antes disso eu escrevi um livro sobre fatos de Prudente, mas só fazendo textos e 
fotografia. 
Havia jornalistas ou escritores de crônicas que eram os seus concorrentes em 
outros jornais? 
Concorrentes não, havia jornalistas e escritores de crônicas “a beça”, mas nunca 
concorreram comigo porque esses eram de verdade e eu era amador. 
Teve algum momento de dificuldade dentro do O Imparcial? 
Não, O Imparcial sempre foi uma casa acolhedora desde quando eu era moço de 
calças curtas e suspensórios de pano. Eu era tratado como uma criança recém-
chegada;tinha 13 pra 14 anos e cresci nesse ambiente. Eu cheguei a ser diretor do 
jornal, mas não aguentei o tranco, eu queria fazer poesia. 
A censura chegou até O Imparcial? 
Censura, ela existe até hoje, censura do patrão, censura da lei, censura do bom-
senso, essa censura que se faz ai. Hoje, os estudantes de Presidente Prudente e 
crianças de escolas são censores dentro do O Imparcial, participam da vida do 
jornal. 
E quanto a censura da época da Ditadura, o senhor chegou a sofrer com isso 
nas suas crônicas, já chegaram a cortar alguma coisa? 
Não, isso aconteceu com meus superiores no jornal, que certamente cortaram 
alguma coisa em função da ditadura. Mas eu não cortei nada, eles que cortaram. 
O senhor tem saudade daquele tempo ou dos colegas? 
Eu tenho saudade de tudo. Na minha última crônica eu contei, chamou-se 67 anos 
de paixão, tenho saudade de tudo. Se eu pudesse sair correndo agora... 
(emocionado) 
Eu começo logo cedo, 8h eu estou aqui na máquina. Eu escrevo fora do jornalismo, 
porque presto serviços para a Associação Comercial e para o Sindicato do Comércio 
Varejista. 
Tem algum fato inusitado ou engraçado que o senhor lembra dentro do O 
Imparcial? 
Eu vou contar uma coisa pra você que é meio triste. Eu perdi um filho há 20 anos e 
no dia da morte do filho eu escrevi sobre a morte do meu filho. Foi o episódio mais 
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dantesco da minha vida, eu escrever sobre o filho caçula que eu tinha perdido... e 
saiu no dia seguinte ao sepultamento dele. (emocionado) 
Como é que eu pude escrever... paixão pelo escrito e a vontade de exteriorizar o 
sentimento, mostrar pro povo como se sofria e como se podia sofrer. 
O que representava o jornal O Imparcial naquela época? 
O jornal O Imparcial naquela época não caminhava pelas lides técnicas, era tudo 
muito dentro do potencial de propriedade do jornal. Depois, com uma junção de povo 
e tecnicamente modificado, o jornal cresceu muito. O Imparcial se adapta hoje, aos 
grandes jornais do Brasil. Ele não perde para o Estado, Folha de São Paulo, essas 
coisas. Mas, pra jornal comum não perde, o índice de capacidade dele é tamanha.  
Os profissionais são bons, têm estudantes como você que já estão ditando cátedra, 
tem meninas recém-saídas da faculdade de jornalismo, já redigindo reportagens.  
Tem uma menina que quando eu deixei o jornal, agora recentemente, ela levantava 
cedo, ia para o jornal, varria e limpava tudo. E ela se formou em jornalismo há um 
ano. Quando eu vejo no jornal ela está fazendo reportagens extraordinárias. Ela se 
embebedou pelo jornal. Assim como eu, mas eu não peguei o jornalismo moderno, 
eu peguei o jornalismo cafona, o jornalismo antigo. Eu cresci porque o jornal 
cresceu, se o jornal não crescesse eu ficaria na mesma. 
O que mais te chama atenção no jornalismo? 
No jornalismo tudo me chama atenção, porque eu vivi embriagado sempre por 
notícias, por letras, por fatos, por histórias, por criações, por manchetes, tudo isso 
me chama atenção. Eu hoje, não leio o jornal por inteiro, eu leio só as manchetes. 
O senhor chegou a pensar em trabalhar em outro jornal? 
Não, em jornal não, eu trabalhei em rádio, eu fui militante do rádio jornalismo. 
Cheguei a escrever uma rádio novela. Uma novela recuperada de um prefeito que 
nós tivemos, Luiz Ferraz de Sampaio. Adaptei a novela dele, ensaiei a novela com 
os intérpretes todos e fiz a Atração da Estrada, o título não soava bem, mas a novela 
foi tão boa. Eu contava a história de um leproso. Fui ameaçado pelo Departamento 
de Profilaxia da Lepra de processo se eu não parasse de escrever e eu não parei de 
escrever a novela, porque na novela eu curava o doente e eles não entendiam isso, 
do Abel de Araújo Freitas ameaçava de processo.  
Eu projetei a novela visando à cura e até chegar a cura... e foi uma novela bem feita. 
Foi em qual rádio? 
Rádio PR-5 Voz do Sertão, hoje sob o nome de Rádio Difusora. 
Fora o jornal e a rádio, quais os outros empregos que você trabalhou? 
Eu fiz tanto, porque eu tinha que sobrepujar a paixão pelo jornal com a 
responsabilidade de chefe de casa, então eu fui bancário, funcionário público 
estadual, do qual me afastei, pedi demissão no tempo de Jânio Quadros. Eu fiz de 
tudo na vida, fui vendedor de títulos do Tênis Clube, não vou contar tudo não, 
porque é muito longa a minha história. Só não deixei o jornal. Fui assessor do 
prefeito municipal durante quatro anos. 
Como o senhor conseguia auxiliar tantas funções? 
 A necessidade de ganhar dinheiro para não ficar dependendo da mulher me 
sustentando. Eu jamais deixei de ganhar mais do que ela, sempre ganhei mais do 
que ela. 
Foi orgulho e necessidade porque ela ganhava bem, mas não suficiente para manter 
o lar e eu tinha que cobrir a diferença. 
E ela trabalhava como professora? 
Trabalhou toda vida dela como professora, por sinal, uma grande professora, pode 
escrever aí. 



125 
 

 
 
 
E tem várias crônicas que o senhor cita histórias ela como professora... 
Tem, eu sempre estive pensando nela. Ela foi minha inspiração permanente. Até 
hoje ela lê tudo o que eu escrevo e eu leio tudo o que escrevo pra ela aprovar, logo 
pela manhã, até hoje. 
E teve alguma coisa que ela não aprovou? 
Várias vezes. Domingo vocês vão ler uma crônica que tem por título Raimunda, por 
tempo essa moça trabalhou conosco, ajudou a criar nossos filhos durante 34 anos, 
ela morreu. E eu escrevi sobre ela e ela (esposa) corrigiu várias coisas que era pra 
eu falar, que eu tinha que por isso ou por aquilo. O bom senso dela e a minha 
preocupação de fazer coisas direitas dá certo. Ela é minha crítica predileta. 
Por sinal, ela não acha nada que não a agrade no que eu escrevo, ela é apaixonada 
pelos meus escritos. Ela apoia. Eu nunca vi ela falar: essa crônica eu não gostei. 
Ainda assim, sobrava tempo para o senhor se divertir? 
Eu tinha uma mulher, tinha filhos, tinha vida normal, a diversão era a família, não 
sobrava tempo. 
E quanto aos três livros publicados pelo senhor: Pinceladas do Cotidiano, 
Quarto Dia e Grilo Falante. Como surgiu a ideia de publicar essas crônicas em 
livros? 
Todo mundo que escreve crônicas e que amontoa crônicas tem sempre vontade de 
ver essas crônicas em livros e eu separei algumas delas e fiz um livro, podia ter feito 
400 livros, o que eu escrevi de crônicas nesse mundo...  
E o senhor tem ideia de algum número aproximado de crônicas? 
Não, não tenho nem ideia, eu não gravo isso. Essas crônicas que eu escrevo ai 
foram todas amontoadas. A minha fã principal (esposa) recortava, guardava e elas 
se transformaram em outros livros que estão ali na estante. 
O senhor teve alguma dificuldade um publicá-las? 
Não porque eu nunca publiquei com fins de ganhar dinheiro, ter proveito disso. Eu 
sempre fiz isso dirigido para terceiros e com isso os livros foram adquiridos 
beneficiando alguém e não me inserindo responsabilidade financeira. Por exemplo, 
esse último livro que escrevi, objetos da minha vivência cursilhista, eu escrevi esse 
livro para o Lar dos Meninos e quando eu, na minha vida modesta,  poderia dar 16 
mil reais de oferta para o Lar dos Meninos? E eu dei. Vendi 20 mil, peguei quatro mil 
e paguei o livro e os outros 16 mil entreguei para o padre. Quem comprou o livro não 
comprou do Geraldo Soller, comprou o livro que foi editado para ajudar o Lar dos 
Meninos. 
E quanto ao livro Pinceladas do Cotidiano. Ele foi publicado em 1983 e nele 
contém crônicas que falam do cotidiano de Presidente Prudente, de seus 
moradores e da cidade. Como era Presidente Prudente naquela época? 
Era praticamente como é hoje, mesma disposição de vilas, mesmas alegrias, mesma 
juventude, quer dizer juventude da época; vibrando, alegre e a gente labutando pela 
sobrevivência. Prudente não cresceu tanto, é que o povo veio pra cá e fez Prudente 
crescer. Prudente não incrementou indústria, não incrementou criações maiores por 
se tratar de uma metrópole quase. 
Prudente cresceu porque o povo vem pra cá, construiu junto e se apaixonou pela 
cidade, cada um que chegou deu a sua parte. 
Desde a época que o senhor escreveu esse livro, a sua visão de Presidente 
Prudente mudou ou continua a mesma? 
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A visão nunca muda, é só ter alcance para “chegar”, você observa um fato e esse 
fato de traduz numa crônica, ás vezes, pela expressão do fato, o que ele significa. 
Eu estava citando agora a minha crônica do domingo, a morte de uma pessoa que 
eu amava e que eu queria muito, uma “magrona” de 84 anos, pretona, bonita. Ela 
era da minha família. Já fazia cerca de dez anos que ela deixou de trabalhar 
conosco. 
Todas as crônicas desse livro já haviam sido publicadas no O Imparcial? 
Não, todas não. Ela (esposa) recortava as crônicas pra mim e depois eu reproduzia, 
atualizava e inseri.  
Sobre o livro Quarto Dia, que foi publicado 23 anos após a publicação do 
Pinceladas do Cotidiano. Porque tanto tempo entre uma publicação e outra? 
Por falta de motivação, só se pode concluir assim. Eu estava satisfeito por ter 
realizado um sonho, o de escrever um livro e esperei surgir uma oportunidade e 
surgiu essa de eu poder prestar serviços ao Lar dos Meninos e eu fiz isso. 
A maior característica desse livro é a grande carga de religiosidade presente 
nas crônicas, cujo destaque é a busca incessante por Deus que é feita através 
da narração de fatos do cotidiano...  
A minha vivência espiritual me levou a isso. O “Quarto Dia” foi uma vivência 
espiritual que veio do fato de eu ter passado três dias fechado num recinto com mais 
de 50 outros irmãos falando sobre Jesus e sobre minha Igreja e isso despertou em 
mim uma vocação muito grande, inclusive de espiritualidade. Porque em verdade, 
quem me levou a ser católico foi essa mulher aí (esposa), porque quando ela 
namorava comigo ela exigia que eu prestasse contas de ter ido à missa. E eu estava 
lá entendendo o que era ir à missa! Mas, eu ia pra ganhar um santinho que naquele 
tempo se distribuía, aí eu levava e ela saia pra passear comigo. Paixão leva a isso. 
Mas eu precisei encontrar Deus depois de fazer um Cursilho de Cristandade, eu 
sempre fui católico, até mesmo praticante, mas a fundo eu não tinha essa vocação 
espiritual, no Cursilho eu aprendi. 
Tem uma das crônicas do livro, que esta na página 178, que o senhor 
menciona um Cursilho de Cristandade, chamado Quarto Dia e esse Cursilho foi 
vivido por um homem que queria encontrar Jesus Cristo. E eu queria saber se 
esse homem era o senhor? 
Esse homem era eu mesmo, eu encontrei... (emocionado), por causa da minha 
vivencia espiritual no Cursilho. Até a minha mulher de vez em quando falou que eu 
era exagerado, mas... 
Foram três dias de preciosidade espiritual, eu recebi cada “pancada” no Cursilho que 
não é mole, quanta vergonha eu passei comigo mesmo, porque me ensinaram o 
quanto eu errei, às vezes, e todas às vezes que eu acertei, o quanto eu colhi. 
Essa busca por Deus, ela ainda continua? 
Graças a Deus, Ele esta dentro de mim (emocionado) eu não desço meus pés no 
chão sem clamar por Ele, Ele é o ar que eu respiro. 
E essas crônicas chamam atenção. Qual a mensagem que o senhor quer 
transmitir através delas? 
Essa mensagem, de paz interior através de um Deus que até então um Deus 
assimilado muito pouco, mas vivido intensamente depois, mesmo porque sustentado 
por esse Deus eu casei, tive filhos, eu construí a minha vida chego a minha 
aposentadoria. Embora, meio de uma forma doente, mas eu estou superando isso, 
Graças a esse Deus que você esta falando aí. Ele que me leva a tudo. 
Sobre o livro Grilo Falante, que é o ultimo livro que o senhor publicou... 
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Grilo Falante é o nome que me deram... alguma denominação pra servir como 
motivação para eu reproduzir crônicas jocosas, crônicas alegres, crônicas piadistas, 
muito irônicas, muitas vezes sem graça. E o Grilo Falante, nasceu... nós éramos 
participantes de um grupo, e nós fazíamos exercícios na antiga pista de atletismo da 
faculdade e ele era chamado de Grilo Falante porque ele não parava de falar. E eu 
transportei o apelido dele pra mim para poder dar continuidade as minhas crônicas. 
E nas crônicas a gente pode dizer que o Grilo Falante é uma consciência do 
Geraldo Soller? 
Ele passou a ser uma criação de Geraldo Soller. Ele entra em litígio comigo. Eu 
faço, às vezes, queixas ou citações contra ele pra motivar um resultado favorável 
pra mim. Ele é uma inspiração momentânea e figura como elemento introdutor dos 
meus temas. 
Algumas críticas que o senhor fazia com o Grilo Falante em relação a coisas 
que aconteciam na época, alguma vez deu resultado, ou seja, foram essas 
críticas ouvidas? 
Deve ter sido, porque minhas crônicas são lidas, comentam comigo. Agora, pontos 
de vista são pontos de vista tem gente que gosta, tem gente que não. 
O senhor já imaginou a sua vida sem as crônicas? 
É como se você me perguntasse: o senhor já imaginou a sua vida sem otrabalho? - 
que graça teria a minha vida sem trabalho. As minhas crônicas, que não foram só 
crônicas, foram reportagens, realização jornalísticas de todo porte, poesias... Sem 
contar o lado de rádio que eu transmitia no rádio o que eu escrevia no jornal. Quer 
dizer, influenciaram sempre na minha vida. 
Eu me aposentei no ano passado e eu pesava 102 e eu emagreci 12 quilos, sem 
regime, sem nada. Já recuperei, graças a Deus. Mas, eu emagreci de saudade da 
vida de jornalista. 
E o que o senhor mais gosta no jornal impresso? 
O que eu mais gosto... foram 67 anos... eu gosto de tudo. 
O senhor tem alguma mania ou costume na hora de escrever? 
Não, não tenho mania nem costume, eu só tenho um dedo pra escrever e eu tenho 
que me concentrar na força desse dedo e dai tentar tirar aquilo que eu me proponho. 
E é sempre na máquina de escrever... 
É, eu tenho três máquinas, uma aqui, outra ali e uma lá no quarto . 
E tem alguém que te ajuda a passar para o computador? 
Eu tenho uma digitadora que faz isso e faz muito bem. 
E o senhor pode me dizer sem tem algum defeito ou alguma qualidade? 
Eu tenho tantos defeitos, que não me atrevo a dizê-los porque ela (esposa) pode 
ouvir e dizer: e tem mais esse... E quem não os tem. 
Quem é Geraldo Soller? 
É um cidadão que se fez sozinho, que cursou só uma universidade chamada vida, 
que se realizou plenamente sem grandes conquistas, sem grandes ambições.  
Geraldo Soller é um homem feliz porque é bem casado, tem uma família bem 
constituída, conquistou tudo o que ele quis, e ele não quis muita coisa, por isso que 
ele conquistou. E que não se recente de falta nenhuma no seu modo de viver, 
alguma coisa que o induzisse a ser infeliz. Ele foi feliz na sua totalidade, até quando 
perdeu um filho e esse filho me deu um neto que há de ser um grande médico, se 
Deus o permitir.  
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ENTREVISTA 02 
ALTINO CORREIA 

 
 

Qual o nome completo do senhor? 
Altino Oliveira Correia. 
Há quanto tempo o senhor trabalha na impressa prudentina? 
Eu trabalho na imprensa de um modo geral, envolvendo rádio jornal e televisão 
passa de sessenta anos. 
E como era a imprensa prudentina na época em que o senhor começou a 
trabalhar? 
Bom, o meu início foi uma fase de pioneirismo, porque eu comecei em rádio, o rádio 
foi a grande escola que eu tive na vida, para o jornalismo, e por rádio o jornalismo e 
para o telejornalismo. Eu comecei exatamente fazendo as funções mais simples de 
rádio, de operação de mesa de som, de programação animação de programa de 
auditório e de redação e de entrevistas e por consequência acabei por acaso me 
ingressando no jornalismo, mediante entrevistas que foram feitas a partir de 1950. 
Como entrevistador de rádio eu abordei personalidades ilustres, eu posso citar entre 
elas, Plínio Salgado que foi um líder integralista, da fase de 1930, 1940 e inicio de 
1950. Tive a oportunidade também de entrevistar e apresentar o ex-presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira; acompanhei durante vários dias e em vários 
períodos o então Presidente Jânio Quadros, quando ele iniciou a campanha 
presidencial aqui pela região, no expresso da vitória, que foi a denominação dada, a 
um trem formado especialmente por um palanque. O trem, à medida em que ia 
percorrendo as cidades, fazia uma breve paralisação, uma breve pausa pra 
promover a campanha presidencial com o então presidente Jânio Quadros. 
Falando de sua campanha; acompanhei Jânio tive oportunidades também em outras 
vazes de acompanha-lo e cobrir o seu trabalho como governador e como presidente 
da República. Acompanhei Ademar de Barros em vários períodos e, outros 
governadores, como o caso de Carvalho Pinto, que foi lançado por Jânio Quadros e 
os demais governadores que passaram por esse período todo. Abreu Sodré, que 
inclusive tinha ramificações pela região, foi governador, foi senador e governador, e 
outros mais, até chegar aos dias de hoje; cobri a inauguração da ponte Inter-
estadual que liga São Paulo a Mato Grasso do Sul. 
Em Presidente Epitácio, com a presença do então Presidente Marechal Umberto de 
Alencar Castelo Branco. Então foram trabalhos realizados no decorrer dos anos, 
desde de 1950 até os dias atuais, eu posso dizer a vocês que acompanhei a 
inauguração de quase todas as hidroelétricas que envolvem  a região centro sul do 
pais e centro Oeste.  
O senhor vê alguma diferença da imprensa daquela época e da imprensa hoje, 
na divulgação de noticias, enfim? 
Bom, a diferença são as operações da área de tecnologia, no passado para se 
transmitir uma noticia, eu fui correspondente do “Estadão”, durante oito anos. 
Trabalhei como correspondente regional da Folha de São Paulo durante 25 anos, fui 
reporte do Jornal do Brasil, e fui “freelancer” do jornal O Globo. Se verificados o que 
era e o que é, atualmente, a diferença é enorme, a começar pela comunicação 
telefônica;você transmitia a notícia pelo telefone  ditando palavra por palavra;  as 
vezes sílaba por sílaba, para uma cabine de rádio que recebia, copiava e depois 
passava para a redação. Então, eu fiz inúmeras matérias desta naturezaatravés de 
um telefone que ligava a região de Presidente Prudente  a São Paulo, mas que 



129 
 

muitas vezes exigia a espera de duas a três horas para poder falar, e assim mesmo 
em condições precárias. 
E quanto a Geraldo Soller, há quanto tempo o senhor conhece ele e como foi o 
encontro? 
Geraldo Soller foi um colega que eu conheci na década de 50 a 60 por aí. Ele era 
funcionário da Caixa Econômica Estadual e nas horas vagas ele escrevia as suas 
crônicas, ai travei um conhecimento com Soller. Depois, pessoalmente, tivemos 
outras oportunidades de contato, quando em 1967 ele assumiu a direção da rádio 
Presidente Prudente, foi me procurar em Presidente Venceslau onde eu estava, para 
me transferir para Presidente Prudente e com ele trabalhar.  
Nós trabalhamos juntos alguns anos, parte de administração da rádio e no 
jornalismo da rádio Presidente Prudente, e o Soller inclusive criou um programa que 
com ele participei, inúmeras vezes que chamava-se “O Escaramuça”. O 
Escaramuça, nada mais era um programa diário de uma hora de rádio das 08:00 
horas às 09:00 horas da manhã, quando se abordava todos os tipos de assunto, 
publicados nos jornais, comentados ou difundidos através de informações. Esse 
assunto era divulgado e depois comentado, inclusive com opiniões das mais 
diferentes, eu como assessor direto de Soller e um integrante da equipe do “O 
Escaramuça”, buscava alguns assuntose, como ele, comentava trazendo opiniões 
das mais diferentes para repercutir o assunto.  
Esse programa foi considerado o de maior audiênciasda radiofonia regional  na rádio 
Presidente Prudente, que é, a segunda emissora de rádio mais antiga  da cidade e 
onde trabalhei,  na minha segunda emissora, a primeira foi em Vescelau,  que 
também  foi a segunda mais antiga da região e, com isso, nos marcamos  uma fase 
de pioneirismo nessas comunicações especialmente  no jornalismo .   
Como o senhor vê Geraldo Soller como escritor e como amigo? 
Geraldo Soller como amigo é uma figura extraordinária por todos os méritos. É 
reconhecidamente uma pessoa correta, dedicada, sincera e o trabalho que ele 
desenvolveu na impressa faz jus a essa consideração de decano da imprensa, de 
um dos mais respeitáveis homens públicos da área das comunicações.  
Foi Geraldo Soller, sem dúvida alguma, é um amigo, um companheiro, um colega, 
uma pessoa que guardo o mais profundo respeito pela sua dedicação, pela sua 
inteligência, pelo seu trabalho, e sobretudo pela sua infinita dedicação a causa do 
jornalismo da notícia da informação e da formação familiar.  
Em uma conversa que ele teve com a gente, falou que admira muito a 
profissão jornalística, só que ele se considera mais escritor do que jornalista. 
o que o sr acha disso? Concorda? 
 Bom, na verdade, a origem do Soller foi como escritor, como colunista. Ele fazia 
suas crônicas diárias que eram divulgadas pela rádio com várias interpretações, 
entre elas Joseval Peixoto, que até hoje está no Jornalismo de tv e de rádio da 
Joven Pan e outros que passaram. Eu tive a oportunidade de acompanhar as 
crônicas de Soller, muitas vezes de comentar no “O Escaramuça”, ou ler alguma 
coisa que ele escreveu sempre com profundidade com uma dedicação profunda à 
causa da pesquisa da investigação jornalística que era uma situação bastante 
positiva do jornalismo de hoje. 
Diante da sua experiência como jornalista, o senhor pode dizer qual a 
importância das crônicas de Sollerpara a cidade de Presidente Prudente? 
O Geraldo Soller trouxe sempre a assuntos que falam de perto aos interesses da 
comunidade. Em se tratando de Presidente Prudente é natural que ele abordou 
problemas pessoais, problemas públicos, problemas de repercussão local e regional 
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e sempre com a intenção de dar sua contribuição, que seria uma colher de chá, ou 
uma critica mas construtiva, sempre. 
Nos livros que ele publicou foram três fases, uma era mais retrospectiva outra 
era mais critica. O senhor participou da divulgação dos livros? 
Olha Soller sempre foi uma pessoa voltada à busca da informação e dos fatos que 
marcaram época na região de Presidente Prudente. As crônicas que ele escreveu 
são válidas inclusive para os dias de hoje. Se você ler muitas delas, vai entender 
que o assunto é predominante. Ele permanece e é sempre lembrado mesmo porque 
está sempre atualizado. Então os livros que o Soller produziu e as crônicas em 
especial ele transmitiu aquilo que ele sente, aquiloque ele pensa e aquilo que ele 
considera útil e importante para a comunidade . 
E o que mais marcou o senhor nestes anos que conviveu com Soller? 
Havia certa afinidade entre Geraldo Soller e Altino Correia. O público especialmente 
aquela geração passada, muita vezes conhecia por nome, e não faltaram ocasiões 
em que fui confundido por Geral Soller. Estava caminhando na rua a pessoa veio me 
abraçar. O seu Geraldo Soller, bom dia a sua crônica foi maravilhosa... eu ouvia 
aquilo calado, agradecia. Um dia aconteceu o impossível. Na saída do colégio Cristo 
Rei, da missa do colégio Cristo Rei, veio um senhor idoso juntamente com um 
jovem, deveria ser seu neto, e ele chegou, seu Geraldo parabéns sua crônica que o 
senhor escreveu, eu quero apresentar esse aqui é meu neto, eu gostaria muito de 
conhecê-lo.  
Eu disse: o senhor vai me desculpar mas eu não sou o Geraldo Soller, eu sou Altino 
Correia. Aí ele ficou assim meio desencontrado, meio fora de órbita.  Passados 
alguns dias eu encontrei o Geraldo Soller e relatei a ele o fato, disse ao Soller: no 
meu lugar o que você faria numa situação dessa? Ele olhou bem para mim e disse: 
sabe o que eu faria? Ficaria calado! (risos) 
Eu fui sincero né? Eu apenas me justifiquei e disse que não era Geraldo Soller. Eu 
sou Altino Correira. Pois é, a pessoa confundiu e o neto, acho que ficou pensando o 
meu avo esta biruta, está “goiaba”, está confundindo as pessoas. 
Osenhor já participou de alguma crônica de Geraldo Soller como personagem?
  
Olha, de momento eu não me recordo, mas todos os assuntos que o Geraldo Soller 
aborda tem base no que aconteceu ou continua acontecendo em Presidente 
Prudente. Ele sempre demonstrou ser amoroso pela cidade, pelas coisas de uma 
comunidade e por isso ele recebe os louvores da população de Presidente Prudente 
caminhando já para o seu centenário em 2017. 
Pra gente encerrar, se o senhor tivesse que tirar uma característica, boa e uma 
negativa de Soller qual seria? 
A boa que o Soller continua sempre em evidência. A figura admirada por todos, meu 
amigo, meu companheiro, sincero e honesto, a quem admiro e agradeço por tudo 
que ele fez por mim. Inclusive trazendo-me para Presidente Prudente; agora não 
existe má notícia né? Mas o que me preocupa e me entristece, é o aspecto físico a 
dificuldade de saúde dele, da família. Os problemas que habitualmente uma família 
enfrenta. Mas com fé em Deus ele certamente vai vencer mais essas batalhas. 
E por fim, em poucas palavras. Quem é Geraldo Solller? 
Geraldo Soller é um escritor, um jornalista, um homem de comunicação, um amigo e 
um companheiro muito fiel.  
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ENTREVISTA 03 
BARBOSA DA SILVEIRA 

 
Senhor Barbosa, há quanto tempo o senhor é jornalista? 
Desde primeiro de outubro de 1966, quando ingressei no jornal. 
E qual foi à situação que o trouxe para o jornal O Imparcial? 
Bom, eu vim para Presidente Prudente na instalação da Faculdade de Filosofia 
FAFI, que hoje é UNESP, depois eu deixei a faculdade para voltar para São Paulo e 
no dia 30 de setembro de 1966 eu fui até o jornal e o Geraldo Soller era o gerente 
desde Jornal O Imparcial. Ai ele falou para mim Você não quer me ajudar a fazer 
umas correções? Eu falei: olha eu estou me preparando para voltar para minha 
terra. E ele disse: enquanto você não vai, me ajuda! E assim foi fiquei até hoje. 
Em entrevista, Geraldo Soller comentou que ele é apaixonado por Presidente 
Prudente... 
É ele veio para Ribeirão Preto, eu esqueci o nome da cidade agora. 
E o senhor, também se apaixonou por Prudente assim como ele? 
É realmente eu vim aqui para Prudente para ficar 04 anos. Quando formasse as 
duas primeiras turmas de pedagogia e geografia da FAFI, aquele tempo era FAFI, 
eu iria embora, era a combinação que eu tinha com o diretor da faculdade.  Ai eu 
fiquei ainda mais dois anos a formatura foi em 1962, e sai para ir embora, pra voltar 
para minha terra São Paulo, e ai aconteceu o que já te falei. Fui falar com o Soller e 
ele pediu pra fazer umas correções, estava havendo muito erro no jornal e, de 
repente, fiquei. 
E o jornalismo daquela época era muito diferente do jornalismo de hoje? 
Olha, eu tenho a impressão que é diferente sim porque não tinha... é o jornalismo 
não era muito bem divulgado, jornalismo era jornais, dois ou três jornais que tinha 
em prudente na época , e ....(não compreendi) mais uns dois, de modo que o 
desenvolvimento foi depois né. Coincidentemente com a instituição do curso de 
jornalismo na UNOESTE, aÍ começou a desenvolver a formar muita gente não é, 
então foi aÍ que houve o desenvolvimento, ninguém ligava para isso. 
Como é trabalhar com Geraldo Soller? 
O Geraldo Soller é uma figura assim carismática não é? Porque aqui ele é a grande 
figura do jornalismo de Prudente, e sendo muito bom simpático amigo de 
todomundo, de modo certo de uma pessoa em desenvolvimento, porque quando 
entrei aqui era ela o gerente do Imparcial, depois ele saiu e eu fiquei. 
Ele ficou aqui muitos anos? 
É ele começou... a primeira nota que ele deu no jornal foi no dia 10 de junho de 
1945. Ele tem sessenta anos de jornal, eu tenho quarenta e sete anos de jornal. Ele 
tem sessenta e tantos, desde dessa data que falei ele começou ele escrevia, ai de 
repente assumiu a gerência aí foi embora, depois ele continuou escrevendo artigos, 
só agora que ele está com problemas de saúde que ele deixou de fazer a coluna 
dele Fatos e Fotos, mas o artigo todo domingo tem, todo o domingo ele escreve. 
Em entrevista, ele comentou que chegou a ser o diretor do jornal só que não 
aguentou o “tranco” porque ele gosta de poesia, ele gosta de escrever. Ele 
sempre teve essa alma de poeta, de escritor? 
É sei, ele sempre escreveu muito bem os artigos e dos discursos que ele faz. Ele 
escrevia, eu tomei conhecimento, pois ele estava no Lions sempre e lá ele era o 
orador da turma, ele ea Cida a esposa dele. Ele sempre gostou de fazer discurso de 
escrever até hoje, de modo que ainda tenho que aprender muito com ele. 
Qual característica dele? 
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Característica? Bom, é um meio espanhol teimoso, né? (“Risos”) Ele é descendente 
de espanhol, eu digo assim que ele é teimoso. Porque, eu sempre andei muito na 
vida, agora que eu estou com problema na minha perna direita que eu não posso 
andar, mas faz mais de sessenta anos que eu ando, alguns quilômetros.  
Fazia parte da turma de (pedestrianismo) aqui de Prudente, todo último sábado do 
mês ia para um lugar ou pra outro pela cidade a pé gostoso, maravilhoso, e isso foi 
muito bom para mim, e ele sempre era contra, (- não eu não vou ), e eu sempre 
convidava: o Senhor não quer andar com a gente? ele dizia, (-Eu não vou andar isso 
aí não me interessa). Não sei se por causa dessa atitude dele que levou ele a ficar 
assim adoentado, porque ele tá na cadeira, ele só anda um pouquinho assim dentro 
de casa, mas anda pouco dentro de casa no andadorparece, ele engordou né?  
Mas é só esta questão. O resto é um sujeito fantástico, maravilhoso. É grande 
amigo. Nós aqui do jornal, quase todo mês vamos lá e levamos lá qualquer coisa, 
porque ele sente muita falta da amizade. De vez em quanto ele liga e fala:você não 
vem mais aqui. Ele não é uma pessoa que gosta de ficar sozinho. Gosta de estar 
sempre em companhia, e a turma do Lions também de vez em quando vão. E outros 
também vão, e quase todo mês a Vânia telefona , marca, e a gente vai. 
Ele fica muito contente? 
Nossa, dessa última vez ele que ofereceu o lanche, o jantar, foi o aniversário dele 
dia 26 de setembro. Ele fez 81 eu acho, pois se ele nasceu em trinta e dois. Ele fez 
oitenta e um anos, não me lembro, se ele nasceu em trinta e um ele fez oitenta e 
dois anos? 
Ele faz muita falta aqui na redação? 
Olha a pessoa que tem um estilo como ele faz falta, mas antes dele deixar o jornal 
definitivamente, ele termina com a coluna. Ele não quer mais fazer a coluna, só quer 
fazer o artigo de domingo no verso da primeira página. Alítemos o artigo dele há 
muitos anos, mais ele já estava meio chateado com alguns acontecimentos e aí ele 
um dia falou: “essa é a última coluna minha”- e não escreveu mais. Isso já faz quase 
dois anos, e agora só escreve o artigo. Ele escreve e manda pra gente. 
O Senhor acompanhou a publicação dos livros de crônicas? 
Eu acompanhei a noite de autógrafos. Li todos os três livros dele. Uma vez quando 
fomos lá na casa dele perguntei se não ia lançar outro livro. Ele falou assim desse 
jeito como eu faço? Eu disse: escreve você. Sabe escrever. Ele escrevia muitos 
anos, não sei se ele tem alguma ideia em lançar outro livro, mas nos outros três 
demos todo apoio.  
O jornal deu todo apoio. Fizemos a noite de autógrafos. Ele vendeu muito, todos os 
três. Ele vendeu muito, porque o Soller é muito querido na sociedade, muita gente 
me pergunta como é que está o Soller. Eu digo: “- vai lá na casa dele e faz uma 
visita”. Ele gosta de ter gente junto com ele pois, ele só tem ele e a “cida”,  a esposa. 
Mas ele gosta de gente, e é por isso que todo mês, acho que agora no final de 
outubro, nos vamos lá de novo. A gente vai lá e fica até nove horas da noite, dez 
horas batendo papo e ele tomando uma pinguinha que ele gosta e oferecendo para 
quem quer. A gente tomando uma geladinha, um guaraná, é muito importante isso 
para ele. 
O senhor já foi personagem de alguma crônica dele? 
Não estou lembrado. Você vai me desculpar, mas não estou lembrado.  Parece que 
uma vez ele fez uma referencia, não sei se foi propriamente uma crônica. Ele fez 
uma referência numa crônica que ele fez, mas eu não “tô” lembrado qual. Ele fez 
uma referência no fim, eu até assustei quando ele fez uma referencia de mim, mas 
não lembro o que, numa crônica. 
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O Senhor também é formado em sociologia pela UNESP. Como sociólogo, qual 
a importância de Geraldo Soller para a cidade de Presidente Prudente? 
Ele é uma figura muita importante para a cidade. Ele foi um dos primeiro jornalistas 
da cidade, eu quando cheguei em prudente em 1959, num (não entendi),  não tinha 
sociedade, ela não tinha essa efervescência que agora tem no ramo social da 
cidade. Imagina, então antes de mim, em quarenta e cinco. Eu cheguei aqui em 
cinquenta e nove, imagina quatorze anos antes.  
Não tinha sociedade. A sociedade começou depois de cinquenta e nove, na década 
de sessenta, com eventos baile de debutantes. Aí começou os clubes. Começaram 
a fazer mais bailes, como a Prudentina. Depois o Fernando. Ai começou o 
desenvolvimento da parte social, antes não tinha. 
As crônicas de Soller tem relevância social e históricas para o município? 
Tem bastante. Desde o começo da carreira dele ele escreve muito sobre a cidade. 
Ele nunca deixou de levar a cidade nos aspectos que apareciam que aconteciam. 
Ele sempre registrando. As crônicas são muito importante para a cidade. 
O senhor tem alguma crônica, ou fato, de quando estava perto dele que te 
marcou, ou que foi engraçado? 
Ele gosta muito de contar piada, você já sabe disso. Você foi uma vez falar com ele 
né? 
Desde de abril estou indo lá falar com ele. 
Mas é só para entrevistas, mais um dia, vai senta numa cadeira e bate papo com 
ele, sem o peso da entrevista, ai é diferente. Ele vai contar piada, é uma diversão 
estar com ele. Visitando sem nada de literatura, sem nada de peso. Fica a vontade 
com ele, você até esquece da hora.  Quando vê já é tarde. 
Nós aprendemos bastante também né? 
Ele é... agora ele está um pouco assim, qual a palavra vou usar? Um pouco assim... 
Desanimado?  
É, desanimado. Ele tá um pouquinho, mas nós animamos ele, ele reclama da 
cadeira e ai nós falamos, para com isso Soller você não tá morto e assim nós vamos 
conversando, batendo papo, por isso que há a necessidade de sempre ir lá. Eu falo 
pra turma do Lions dele: vocês vão lá se revezam, cada semana vai um casal e vai 
revezando sei lá, não abandonem ele. Ele fica feliz. Ele liga aqui e fala: Vocês 
sumiram...  a Vânia ajeita,  marca, e nós vamos lá. 
 
Enfim, quem é Geraldo Soller para o senhor? 
Bom é uma figura para mim muito importante. Por causa dele que eu estou aqui. No 
dia 30 de setembro de 1966, eu tinha deixado à faculdade e ia voltar para São 
Paulo. Fui la ver umas coisas  e  perguntou se eu não queria ajudar. Não estava 
saindo muito bem o jornal, para fazer a revisão. Eu falei: “- Soller eu vou voltar para 
São Paulo. Eu tô me preparando para voltar para São Paulo”. E nem tinha trazido a 
família, pois, ia ficar quatro anos. Por que deslocar a família e depois voltar tudo? De 
dois em dois meses eu ia lá, ou minha esposa vinha aqui. 
Aí ele pediu para fazer a revisão, eu falei que ia embora ele falou:enquanto você não 
vai fica ai. Parece que ele adivinhou, fiquei até hoje. Então eu devo isso a ele. Eu 
entrei no jornal no dia primeiro de outubro de 1966 a convite dele. Então eu sou 
muito grato a ele. Se não eu ia voltar para São Paulo, não estaria aqui.  
Eu providenciei a vinda da família tudo. Cheguei lá em casa e, agora não sou eu que 
vou trazer a mala, vocês que arrumem a mala. Soller é fantástico. Nenhuma palavra 
traduz o que a gente tem por ele. Um verdadeiro amor de irmão! Principalmente aqui 
no jornal, ele vinha quase todo dia com agente, depois ele arrumou uma sala no 
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escritório na Associação Comercial, e também colaborou com a associação 
comercial. 

 
ENTREVISTA 04 

DEODATO DA SILVA 
 

Quando e onde nasceu? 
Nasci em Rancharia, em nove de maio de 1947. Minha família mudou-se para 
Presidente Prudente em 1951, por razões profissionais do meu pai. 
Quantos anos de profissão jornalística? 
47 anos, todos em atividade no jornal “O Imparcial”. 
Como foi criado jornal impresso “O Imparcial”? 
Conforme proposto em seu programa inaugural idealizado pelos fundadores, Heitor 
Graça e Manoel Onofre, a missão do jornal não ficaria apenas no papel básico da 
informação e opinião. Trazia no seu plano uma visão mais ampla e participava no 
desenvolvimento da sociedade, tanto em Presidente Prudente como da região, da 
qual é sede administrativa. 
Como surgiu a parceria entre o senhor, Mario Peretti e Adelmo Santos? 
Vislumbrávamos boas perspectivascom a constituição da sociedade, porque com 
ela, aplicaríamos novo modelo de gestão ao impresso, com aproveitamento pleno do 
potencial de criatividade e gerencial dos sócios. Tanto deu certo que no dia dois de 
fevereiro próximo, comemoramos 47 anos dessa parceria, sempre amparada pelo 
entendimento e respeito mútuo. 
O senhor já trabalhava em meios de comunicação? 
Minha experiência em comunicação iniciou-se no jornal “O Imparcial”. 
Como surgiu o interesse pela compra do jornal “O Imparcial” em 95? 
Com o fenômeno jurídico e empresarial que praticávamos não era possível superar 
algumas limitações que enfrentávamos, especialmente na necessária modernização 
do parque gráfico. Tivemos algumas dificuldades naquela transição, considerando 
que investimentos importantes deveriam contemplar um novo prédio, atualização 
nos equipamentos, conteúdo e qualificação do pessoal, o que, com tempo se 
consolidaria, proporcionando resultado bem acima das nossas expectativas. 
Qual era a situação do jornal no momento da compra? 
Após o fracasso de tantos planos editados pelo governo, finalmente 
experimentávamos o néctar da estabilidade econômica do país, o que tornava 
possível planejar investimentos a médio e longo prazo. Então, com boa saúde 
financeira e o cumprimento rigoroso de seus compromissos, a empresa pode 
enfrentar esses importantes desafios. No entanto, era também uma iniciativa de 
risco e de grande ousadia, pelas razões já anunciadas. Mas, com muito trabalho e 
organização, pudemos suplantar as dificuldades surgidas nessa longa jornada. 
E como era cenário da imprensa prudentina naquela época? 
Desde a fundação do jornal “O Imparcial”, em 1939, dezenas de títulos circularam 
em Presidente Prudente e região, mas, a maioria com vida efêmera. Curioso, é que 
na década de 40 “O Imparcial” convivia com pelo menos dois títulos de circulação 
regular. Uma realidade bem diferente de quando “O Imparcial” passou por aquelas 
importantes transformações, em 1995, com apenas mais um jornal diário circulando 
no mercado prudentino e regional. 
Qual foi o maior concorrente do jornal “O Imparcial”? 
Não vejo o meio jornal nesse cotejo apenas, basicamente pelo que foi defendido o 
item anterior. A realidade do mercado é comum a qualquer empreendimento, e deve 
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ser observada e respeitada como regra inexorável nessa questão. Entretanto, o 
empreendimento jornal não sobrevive apenas como projeto mercantil, mesmo que 
inaugure ideias e tecnologias de fazer inveja a grandes grupos de mídia pelo mundo. 
Nesse meio, há a necessidade de uma proposta clara, de conteúdo e postura 
filosófica, que demonstre credibilidade e que possa seduzir o leitor à sua fidelização, 
este, um dos seus maiores ativos, o que leva muito tempo, bem diferente de outras 
atividades econômicas. Só depois disso é que se pode falar de mercado e 
concorrência. 
Em 74 anos de história o impresso “O Imparcial” passou por modernizações, 
tanto de estrutura como de maquinário de impressão. Qual foi a mais 
importante delas? 
Não há dúvida que a mudança mais significativa foi processada no parque gráfico, 
que nos permitiu velocidade na produção, impressão em Offset, e páginas coloridas 
no jornal. Mas, essas inovações implicariam na mudança da geografia da empresa, 
afinal, foi necessária a aquisição de um novo prédio para abrigar todas as novas 
instalações, como forma de melhor atender o desempenho operacional, oferecendo 
maior conforto e segurança aos nossos colaboradores.  
Como o senhor define o jornal e a redação de “O Imparcial”? 
Um sacerdócio. Onde a renúncia e sacrifícios diários são primordiais para se manter 
viva a chama da independência, a manutenção de um comportamento que sem 
sempre agrada a todos. 
Entretanto, que há ainda complexa na produção do jornal, que passa pelas áreas 
administrativa, comercial, gráfica e de distribuição, que engrenadas fazem o bom 
desempenho do empreendimento. 
Qual é o maior desafio em manter a credibilidade e a receita de um jornal 
impresso durante tantos anos? 
De passagem, já cuidamos do assunto em questionamentos anteriores. No país, são 
poucas publicações centenárias e regulares, considerando que os primeiros jornais 
começaram a circular por aqui em 1808. Certo é que esses títulos centenários e 
outros de grande longevidade, como o caso de “O Imparcial”, tenham utilizado 
receitas “personalizadas”, que atendam suas próprias características, apreciados os 
valores culturais, sociais e econômico de cada ambiente de circulação. 
Particularmente, posso afirmar que nessas receitas contém alguns ingredientes 
indispensáveis, como a gestão responsável e distanciamento de interesses políticos, 
que bem administradas, podem proporcionar um sabor agradável e duradouro. 
Tem alguma história que te marcou durante todos esses anos de trabalho? 
Meu primeiro dia de trabalho no jornal, oito de outubro de 1966. Estava ansioso e 
muito preocupado com as tarefas colocadas sob a minha responsabilidade, porque 
não detinha experiência alguma para realizar aquele trabalho. Ficaria imerso 
naquela situação angustiante pelo resto do dia, não fosse a generosa intervenção do 
chefe Geraldo Soller. Com muita paciência, ajudou-me com orientações e palavra de 
estimulo, e isso rendeu-se a tranquilidade necessária para seguir em frente, como o 
faço até hoje. Não há como esquecer essa passagem. 
E como é trabalhar com Geraldo Soller? 
Agradável e estimulante. Estou certo de que é o sentimento de quem trabalhou e 
ainda trabalha com ele. 
Quais funções ele exerceu no impresso “O Imparcial”? 
O Soller fez de tudo no jornal. Repórter, cronista, colunista e dirigente, são algumas 
das atividades que exerceu com dignidade e determinação, em contribuição 
incomensurável à história do jornal e da comunidade onde serve. 
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Em entrevista, ele comentou que tem verdadeira paixão pelas palavras e pelo 
jornal.Ele deixava transparecer isso na redação? 
Essa é uma característica marcante de Soller. Saboreia como poucos o resultado 
das suas obras, aplaudindo generosamente o trabalho dos colegas, especialmente 
dos mais jovens. 
Hoje, ele está aposentado e apesar de publicar uma crônica aos domingos ele 
não vem ao jornal. A ausência dele se faz sentir? 
É uma pena, porque com pouca mobilidade ela já não pode nos visitar, como o fazia 
com certa frequência. Isso nos entristece. Entretanto, mas já conseguimos de 
alguma forma, reduzir esse vazio visitando-o em sua casa com certa regularidade. 
O senhor presenciou/participou da produção dos livros de crônicas por ele 
publicados? 
Sim, sempre o apoiamos nessas iniciativas que resultaram em grande sucesso.  
Diante da sua experiência como jornalista e de diretor de um grande veículo de 
comunicação, como o senhor avalia a obra de Geraldo Soller? 
Afirmo que é um privilégio. Único. O Soller construiu uma marca indelével no 
jornalismo, exercendo-o em conformidade com os padrões éticos, resultando num 
trabalho que se confunde com a saga do jornal. Além, de edificar o grande 
repositório da história de Prudente, em todos esses anos. 
Qual a maior característica de Soller como jornalista e como cidadão? 
Sinceridade. 
O senhor chegou a ser personagem de alguma crônica do autor? 
Claro, e fez muita gente rir às minhas custas. Naquela crônica ele abordou os 
desafios que um pedestre enfrentava em seu cotidiano para se deslocar de sua 
residência até seu trabalho. 
Enfim, para o senhor, quem é Geraldo Soller? 
Um cidadão admirável. Um amigo. 

 
ENTREVISTA 05 
FLÁVIO ARAÚJO 

 
Qual o nome completo do senhor? 
Flávio de Araújo 
Há quanto tempo trabalha na imprensa e quais os trabalhos desenvolvidos? 
Trabalho na imprensa desde 1950, tendo começado no rádio em Presidente Prudente. 
Trabalhei a partir de 1958 no rádio de São Paulo (Rádios Bandeirantes e Gazeta e 
ultimamente no rádio de Campinas, Rádio Central, até 2002. Atualmente mantenho 
programa diário na Rádio Cultura de Poços de Caldas com comentários gerais e 
utilizando a internet. Na imprensa escrevi em inúmeros jornais de São Paulo: Sport News, 
Equipe, Mundo Esportivo e ultimamente no jornal Agora, do Grupo Folhas. Escrevo para o 
O Imparcial de Presidente Prudente (Coluna Charanga Domingueira) e para o 
site www.ribeiraopretoonline.com.br, com colunas às segundas e quintas-feiras e que são 
distribuídas para outros sites. Os trabalhos que desenvolvi são muito extensos e tomaria 
muito espaço aqui enumerá-los. Vocês encontrarão farto material no meu livro “O rádio, o 
futebol e a vida”, ainda em catálogo,  Editora Senac; no TCC produzido pelos formandos 
em jornalismo da Unoeste em 2011 (informem-se com o orientador do curso, prof. 
Homero Ferreira e ainda em diversos sites ou blogs, como por exemplo a Wikipédia, onde 
encontrarão parte de minha biografia. 
Como era a imprensa prudentina na época em que começou a trabalhar? 
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Extremamente desenvolvida para a época. A imprensa da cidade possuia jornais como A 
Voz do Povo, O Correio da Sorocabana e o Imparcial, além de eventuais. O rádio, embora 
apenas com uma emissora (PRI-5 – Rádio Difusora A Voz do Sertão),  em meu início era 
da mais alta qualidade. Possuía excelente equipe de locutores e locutoras; narradores e 
comentaristas esportivos; cast de rádio-novelas, orquestra, piano, regional, cantores e 
cantoras, programas de auditório, noticiário via telégrafo, enfim, fazia tudo aquilo que a 
televisão imitou depois colocando imagens nos áudios que se produziam e praticamente 
sem nada acrescentar.   
Quando e como o senhor conheceu Geraldo Soller? 
Conheço-o desde os folguedos infantis pois nos relacionamos em nossa distante infância 
e temos idades muito próximas. Na pequena Prudente de então não havia nenhum 
acontecimento que se marcasse como a apresentação formal de um ao outro. Todos se 
conheciam. Particularmente sempre nos demos muito bem. 
Quais as características de Soller como amigo e como profissional? 
Não sei qual o maior dos dois: o caráter do homem Geraldo ou a capacidade profissional 
do jornalista Soller. De jornal sabia  tudo já que começou como gráfico compondo da 
maneira rudimentar da época os tipos que iam formar as letras impressas. Com seu gosto 
para escrever conseguiu logo autorização do diretor do jornal O Imparcial, sr. Heitor 
Graça e começou a produzir pequenas matérias sobre esportes que ele mesmo 
compunha para serem impressas. 
O senhor presenciou/participou da produção dos livros de crônicas por ele 
publicados? 
Dos livros, não. Quando ele os produziu eu já não atuava na imprensa prudentina. 
Convivi mais diretamente com seu período no rádio e nas crônicas e programas que 
ele escrevia. Interpretei muitos deles, desde crônicas a programas com forte teor de 
crítica social, mas sempre dentro de uma linha humorística, verve que o mesmo 
cultivou e mantém viva até os dias atuais. Quem também participou muito 
ativamente das obras do Geraldo Soller foi minha mulher, Yvette Pinheiro, hoje 
também, pelo casamento, de Araújo e que o Geraldo considera ter sido o maior valor 
feminino do rádio da cidade e intérprete protagonista em suas crônicas e novelas. 
Diante de sua experiência como jornalista, como o senhor avalia as obras de 
Geraldo Soller? 
É o maior historiador popular da vida de Presidente Prudente; a memória viva da 
pujante cidade e que se não fosse o Sollernaõ estaria preservada. 
O senhor chegou a ser personagem de alguma crônica do autor? 
Diversas vezes o Geraldo teve a bondade de escrever sobre este seu colega. 
Já se emocionou com alguma? Se sim, qual? 
É comum me emocionar com o que o Geraldo escreve; não precisa que seja a meu 
respeito. 
Qual é a contribuição das obras de soller para a cidade de Presidente Prudente 
e para o jornalismo? 
Creio que já respondi. Prudente não teria história se Geraldo Soller não houvesse 
existido. 
Durante esses anos de amizade entre o senhor e ele, o que mais te marcou? 
Tem algum fato em especial? 
Quando fiz a primeira transmissão esportiva do rádio prudentino no Pacaembu, jogo 
Corinthians 2 Benfica de Portugal 1, me parece que em 1953 o Geraldo escreveu 
um tópico especial elogiando o meu trabalho e que teve para mim uma importância 
fundamental para minha crença em minhas possibilidades na imprensa. Fez o 
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mesmo quando levei um microfone prudentino pela 1a.vez ao Maracanã, Brasil 2 
Itália 0, em 1956. Foram fatos que me marcaram profundamente. 
Enfim, para o senhor, quem é Geraldo Soller? 
Um ser humano de valor incomensurável, um jornalista da mais alta qualidade e um 
dos maiores prudentinos de todos os tempos, mesmo não tendo nascido nesta 
cidade. Alguém que me infla o ego sabê-lo meu amigo de todas as horas, amizade 
recíproca que jamais deixei de manifestar. 
(Flávio Araújo, depoimento prestado em Águas de Santa Bárbara, às 18 horas do 
dia 16 de outubro de 2013)  

 
ENTREVISTA 06 

MARIA ANGÉLICA SOLLER 
 
Qual seu nome inteiro?  
Maria Angélica Martinez Soller. 
Soller nos contou que você é jornalista, e por sinal, ótima profissional. Sua 
escolha pela profissão teve incentivo de Geraldo, ou algum tipo de inspiração 
na profissão do pai?  
Desde muito pequena, me lembro que gostava de ouvir o “tilintar” das teclas da 
máquina de escrever do meu pai, no escritório de casa. Acho que ali, naquela época 
(final dos anos 60), já se instalava em mim uma sementinha que me conduziria para 
a área da Comunicação. Aos dez anos de idade, eu ganhei a minha primeira 
máquina de escrever, que guardo até hoje. 
Maria Angélica como jornalista, como avalia o trabalho do escritor e jornalista 
Geraldo Soller?  
O escritor e jornalista Geraldo Soller é, na minha opinião, o maior cronista de 
Presidente Prudente.  A “cadência” de seus textos é perfeita. Com muita facilidade 
ele escreve poesia, crônica, reportagem, nota social, discurso... Sabe usar as 
palavras no contexto certo, com brilhante criatividade. Sabe tocar seus leitores com 
simplicidade, sensibilidade e humor. Sabe transformar situações corriqueiras em 
crônicas divertidíssimas (às vezes tristes). As crônicas do Soller são lidas do começo 
ao fim e criam hábito de leitura. Quando inspiradas em alguém, são eternizadas pela 
pessoa ou seus familiares. Em resumo, ele é ótimo no que faz. Ele é, acima de tudo, 
ético. 
Como Geraldo Soller é como pai?  
Como pai é maravilhoso. Super atencioso, preocupado, generoso ao extremo.  
Sempre muito presente, participativo, amoroso, compreensivo. Quando eu nasci, ele 
fez um acróstico com o meu nome- a sua primeira declaração de amor pra mim- que 
me emociona até hoje.  
Tem algum fato que marcou sua vida em que ele foi figura importante?  
Talvez o que mais me marcou foi quando eu decidi sair de casa pra estudar fora. 
Tinha 16 anos, ainda muito jovem. Fui para Ribeirão Preto fazer o cursinho. Minha 
família me levou de carro e, ao se despedir de mim, ele me abraçou e começou a 
cantar a música de Luiz Vieira que diz “sou menino passarinho com vontade de 
voar...” (Prelúdio pra Ninar Gente Grande). Foi muita emoção. Até hoje eu choro 
quando escuto essa música. Estou voando até hoje, com as bênçãos do meu pai, 
que confiou em mim e me deixou seguir.  Mas comcerteza, houve tantas outras 
situações em que ele me tocou  com sua sabedoria e amor profundo. 
Percebemos que ele é bem coruja, que gosta de ter os filhos por perto. Há 
alguma diferença quando Geraldo tratava a filha criança e a filha Adulta?  
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Não há diferença no tocante ao sentimento, ao amor fraternal. O que difere são, em 
alguns casos, opiniões divergentes sobre determinados assuntos. Mas o respeito 
prevalece sempre. 
O que mais te admira no Soller “PESSOA” e no Soller “PAI”? 
Se eu estivesse numa reunião de “brainstorming” e tivesse que citar todos os 
atributos que descrevessem o Soller como pessoa, ficaria o dia todo enumerando. 
Mas escolho alguns: amigo, carismático, inteligente, criativo, ético, sensível, 
observador, assertivo, honesto, transparente. Uma pessoa que “não engole sapo” , 
fala o que precisa ser dito na hora.  Como pai, ele é tudo de bom. Sempre pronto 
para ouvir, trocar ideias, amoroso, generoso, honesto, com aguçada espiritualidade 
e sabedoria. 
Se você estivesse agora, diante do Geraldo Soller e tivesse a oportunidade de 
dizer o que sente e o que ele representa em sua vida, o que diria?  
Muito obrigada por tudo o que ele e minha mãe fizeram por mim, os ensinamentos 
que me passaram, a educação que me proporcionaram. Sou reflexo do que aprendi 
com eles e por isso sou feliz.  
Em poucas palavras: Quem é Geraldo Soller?  
É um homem que amo, admiro, respeito, valorizo e tenho a sorte de tê-lo como Pai. 
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PAUTA – 01 
 

DATA: 24/09/2013  
REPÓRTER: MARIANE RODRIGUES VIEIRA  
PRODUÇÃO: ANA FLÁVIA DOS PRAZERES  
 
RETRANCA:  
GERALDO SOLLER  
 
PROPOSTA:  
CONHECER DE FORMA PROFUNDA A HISTÓRIA DE VIDA DO JORNALISTA 
GERALDO SOLLER E A ESSÊNCIA DE SUAS OBRAS. 
 
ENCAMINHAMENTO:  
O JORNALISTA GERLDO SOLLER É UM GRANDE ÍCONE DA IMPRENSA 
PRUDENTINA E EM SEU ACERVO DE CRÔNICAS HÁ MUITAS OBRAS 
RELATANDO A HISTÓRIA E MEMÓRIA DA CIDADE DE PRESIDENTE 
PRUDENTE, ALGUMAS DELAS FORAM REUNIDAS EM TRÊS LIVROS QUE 
TORNARAM-SE O OBJETO DE PESQUISA DESTE TRABALHO. POR ISSO, HÀ 
NECESSIDADE DE ENTREVISTÁ-LO E DE CONHECER SUA HISTÓRIA DE VIDA 
PARA DISTINGUIR A FASE DE CADA LIVRO POR ELE PUBLICADO. 
 
 
ROTEIRO:  
 
DATA: 24/09/2013  
HORÁRIO: 18H00  
LOCAL: BENJAMIN CONSTANTINO, Nº 162 
ENTREVISTADO: GERALDO SOLLER – JORNALISTA E ESCRITOR 
FONE: (18) 3223-2637 
 
SUGESTÃO DE PERGUNTA:  
●ONDE E QUANDO NASCEU? (PORQUE VEIO A PRUDENTE) 
● QUEM ERAM SEUS PAIS? 
● QUAL A SUA ESCOLARIDADE? 
●QUAL FOI O SEU PRIMEIRO EMPREGO? (COM QUANTOS ANOS) 
●QUAL ERA A SUA FUNÇÃO NO JORNAL? 
●COMO ERA A ROTINA DO JORNAL? (ERA MUITO DIFERENTE DE “HOJE”) 
●COMO ACONTECEU A PUBLICAÇÃO DA SUA PRIMEIRA MATÉRIA? (QUAL 
ERA) 
●A PARTIR DESSE MOMENTO O SENHOR PASSOU A ESCREVER 
REGULARMENTE? (JÁ ERAM CRÔNICAS OU ERAM REPORTAGENS 
SEGMENTADAS) 
●DE ONDE VEM A SUA INSPIRAÇÃO? 
●QUAL FOI O MOMENTO MAIS DIFÍCIL DENTRO DO JORNAL? 
●QUAL A IMPORTÂNCIA DO “O IMPARCIAL” NA SUA VIDA? 
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●FORAM PUBLICADOS TRÊS LIVROS DE CRÔNICAS E O PRIMEIRO DELES É 
“PINCELADAS DO COTIDIANO”, PUBLICADO EM 1983. NELE CONTÉM 
CRÔNICAS QUE FALAM DO COTIDIANO DE PRESIDENTE PRUDENTE, DE 
SEUS MORADORES E DA CIDADE. COMO ERA PRESIDENTE PRUDENTE 
NESSA ÉPOCA? 
●EM QUAL FASE O AUTOR E ESCRITOR GERALDO SOLLER SE 
ENCONTRAVA? 
●O SEGUNDO LIVRO É O “QUARTO DIA” PUBLICADO 23 ANOS DEPOIS (2006). 
PORQUE TANTO TEMPO ENTRE UMA PUBLICAÇÃO E OUTRA? 
●O SENHOR JÁ IMAGINOU A SUA VIDA SEM AS CRÔNICAS? 
 
 
DADOS: 
AOS TREZE, JÁ TRABALHAVA COMO TIPÓGRAFO NUM IMPORTANTE JORNAL 
DA ÉPOCA CHAMADO A VOZ DO POVO E COM CERCA DE SETE MESES DE 
TRABALHO, DEVIDO À SUA AGILIDADE NO OFÍCIO, FOI CHAMADO PARA 
FAZER PARTE DA EQUIPE DO JORNAL IMPRESSO “O IMPARCIAL”, ONDE 
CONSTRUIU SUA CARREIRA. 
NASCIDO EM 26 DE SETEMBRO DE 1931 NA CIDADE PRADÓPOLIS (SP), 
GERALDO SOLLER MUDOU-SE PARA PRESIDENTE PRUDENTE COM OS PAIS, 
MIGUEL SOLLER (CEREALISTA) E DESOLINA POLGRÓS DE SOLLER 
(DOMÉSTICA) E COM OS QUATRO IRMÃOS, QUANDO TINHA CINCO ANOS DE 
IDADE. EM ENTREVISTA SOLLER (2013) CONTA QUE AMOU PRESIDENTE 
PRUDENTE, “ME ENTREGUEI A ELA INTEIRAMENTE, DOS CINCO ATÉ OS 82 
ANOS”. 
COM 14 ANOS SOLLER PUBLICOU SUA PRIMEIRA MATÉRIA NO JORNAL 
SOBRE UM JOGO DO PALMEIRAS, SEU TIME DO CORAÇÃO. LOGO DEPOIS, 
VIERAM SUAS CRÔNICAS QUE RETRATAM O COTIDIANO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE, RELIGIÃO, HISTÓRIA, FUTEBOL, PESSOAS NOTÓRIAS DO 
MUNICÍPIO, CAUSOS E DEBATES INTERIORES. 
HOJE, COM SESSENTA E OITO ANOS DE PROFISSÃO JORNALÍSTICA, 
GERALDO SOLLER É UM GRANDE ÍCONE DA IMPRENSA PRUDENTINA. ELE JÁ 
ATUOU EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NAS MAIS DIFERENTES 
ÁREAS DO JORNALISMO COMO ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES 
PÚBLICAS. SOLLER TAMBÉM TRABALHOU NAS RÁDIOS DIFUSORA E 
COMERCIAL, PRODUZIU RADIONOVELAS E FOI COLUNISTA, REDATOR, 
CRONISTA E DIRETOR DE “O IMPARCIAL” AO LADO DE MÁRIO PERETTI. 
PUBLICOU QUATRO LIVROS, SENDO TRÊS DELES DE CRÔNICAS E UM DE 
MEMÓRIAS SOBRE A CRIAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE 
PRESIDENTE. 

 
PAUTA – 02 

 
DATA: 04/10/2013  
REPÓRTER: ANA FLÁVIA DOS PRAZERES 
PRODUÇÃO: MARIANE RODRIGUES VIEIRA 
 
RETRANCA:  
ALTINO CORREIA 
 



144 
 

PROPOSTA:  
DESCOBRIR FATOS RELACIONADOS À VIDA E OBRA DO JORNALISTA 
GERALDO SOLLER. 
 
ENCAMINHAMENTO:  
ALTINO CORREIA É JORNALISTA DE PRESIDENTE PRUDENTE E TRABALHOU 
DURANTE MUITO TEMPO COM O JORNALISTA GERALDO SOLLER. ALÉM, DE 
SER AMIGO PESSOAL DO MESMO. 
 
ROTEIRO:  
 
DATA: 04/10/2013  
HORÁRIO: 11H00  
LOCAL: RUA ROBERTO SIMONSEN, Nº 305 – UNESP UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA 
ENTREVISTADO: ALTINO CORREIA - JORNALISTA 
FONE: (18) 3903-4080 / (18) 9-9771-4878 
 
SUGESTÃO DE PERGUNTA:  
●HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA IMPRESSA PRUDENTINA? 
● É POSSÍVEL PERCEBER ALGUMA DIFERENÇA NA IMPRENSA DAQUELA 
ÉPOCA E NA DE HOJE? 
●QUANDO E COMO CONHECEU O JORNALISTA GERALDO SOLLER?  
● QUAL É A SUA RELAÇÃO COM SOLLER? 
● COMO VÊ O MESMO COMO JORNALISTA E COMO AMIGO? 
●EM UMA CONVERSA QUE ELE TEVE COM A GENTE, FALOU QUE ADMIRA 
MUITO A PROFISSÃO JORNALÍSTICA, SÓ QUE ELE SE CONSIDERA MAIS 
ESCRITOR DO QUE JORNALISTA. O QUE ACHA DISSO? CONCORDA? 
● LEVANDO EM CONTA A SUA EXPERIÊNCIA COMO JORNALISTA, QUAL A 
IMPORTÂNCIA DAS CRÔNICAS DE GERALDO SOLLER PARA A CIDADE DE 
PRESIDENTE PRUDENTE? 
●O SENHOR JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA CRÔNICA DE GERALDO SOLLER 
COMO PERSONAGEM? 
 
DADOS: 
ALTINO CORREIA TRABALHA NA IMPRENSA PRUDENTINA HÀ MAIS DE 
SESSENTA ANOR E JÁ ATUOU EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, 
COMO RÁDIO, JORNAL IMPRESSO E TELEVISÃO. 
COMO ENTREVISTADOR DE RÁDIO ALTINO CORREIRA JÁ ABORDOU 
PERSONAGENS ILIUSTRES: “EU POSSO CITAR ENTRE ELAS, PLÍNIO 
SALGADO QUE FOI UM LÍDER INTEGRALISTA, DA FASE DE 1930, 1940 E 
INÍCIO DE 1950. TIVE A OPORTUNIDADE TAMBÉM DE ENTREVISTAR E 
APRESENTAR O EX-PRESIDENTE JUSCELINO KUBICHEST DE OLIVEIRA; 
ACOMPANHEI DURANTE VÁRIOS DIAS E EM VÁRIOS PERÍODOS O ENTÃO 
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS.” 
O JORNALISTA ALTINO CORREIA CONHECEU GERALDO SOLLER NA DÉCADA 
DE 50 A 60, QUANDO SOLLER ERA FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL.  
ALTINO CORREIA E SOLLER TRABALHARAM JUNTOS DURANTE VÁRIOS 
ANOS E HOJE SÃO AMIGOS. “GERALDO SOLLER, SEM DÚVIDA ALGUMA, É UM 
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AMIGO, UM COMPANHEIRO, UM COLEGA, UMA PESSOA QUE GUARDO O 
MAIS PROFUNDO RESPEITO PELA SUA DEDICAÇÃO, PELA SUA 
INTELIGÊNCIA, PELO SEU TRABALHO, E SOBRETUDO, PELA SUA INFINITA 
DEDICAÇÃO A CAUSA DO JORNALISMO, DA NOTÍCIA, DA INFORMAÇÃO E DA 
FORMAÇÃO FAMILIAR.” 

 
PAUTA 03 

 
DATA: 08/09/2013  
REPÓRTER: MARIANE RODRIGUES VIEIRA  
PRODUÇÃO: ANA FLÁVIA DOS PRAZERES  
 
RETRANCA:  
BARBOSA DA SILVEIRA 
 
PROPOSTA:  
CONHECER E ENTENDER COMO É A RELAÇÃO DE AMIZADE E RELAÇÃO 
PROFISSIONAL ENTRE BARBOSA DA SILVEIRA E GERALDO SOLLER. 
 
ENCAMINHAMENTO:  
O JORNALISTA BARBOSA DA SILVEIRA ACOMPANHOU GRANDE PARTE DA 
TRAJETÓRIA DE GERALDO SOLLER E PODE AJURDAR A COMPREENDER A 
VIDA E OBRA DO MESMO. 
 
ROTEIRO:  
 
DATA: 08/10/2013  
HORÁRIO: 09H00  
LOCAL: RUA ERNESTO ROTTA, Nº 83 – JORNAL O IMPARCIAL 
ENTREVISTADO: BARBOSA DA SILVEIRA – JORNALISTA E SOCIÓLOGO 
FONE: (18) 2104-3701 / (18) 2104-3703 / (18) 2104-3737 
 
SUGESTÃO DE PERGUNTA:  
●HÁ QUANTO TEMPO O SENHOR É JORNALISTA? 
● QUAL FOI A SITUAÇÃO QUE O TROUXE PARA O JORNAL O IMPARCIAL? 
● O SENHOR TAMBÉM SE APAIXONOU POR PRUDENTE ASSIM COMO 
SOLLER? 
●COMO É TRABALHAR COM GERALDO SOLLER? 
●E EM ENTREVISTA GERALDO SOLLER COMENTOU QUE CHEGOU A SER 
DIRETOR DO JORNAL SÓ QUE NÃO AGÜENTOU O “TRANCO” PORQUE ELE 
GOSTA DE POESIA. ELE SEMPRE TEVE ESSA ALMA DE POETA, DE 
ESCRITOR? 
●QUAL É A MAIOR CARACTERÍSTICA DE SOLLER? 
● O SENHOR ACOMPANHOU A PUBLICAÇÃO DOS LIVROS DE CRÔNICAS? 
 
DADOS: 
BARBOSA DA SILVEIRA TRABALHOU MUITOS ANOS COM GERALDO SOLLER, 
TORNANDO-SE AMIGO PESSOAL DO MESMO. 
“EU VIM PARA PRESIDENTE PRUDENTE NA INSTALAÇÃO DA FACULDADE DE 
FILOSOFIA FAFI, QUE HOJE É UNESP, DEPOIS EU DEIXEI A FACULDADE 
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PARA VOLTAR PARA SÃO PAULO, E NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 1966 EU FUI 
ATÉ O JORNAL E O GERALDO SOLLER ERA O GERENTE DESSE JORNAL O 
IMPARCIAL. AI ELE FALOU PARA MIM VOCÊ NÃO QUER ME AJUDAR A FAZER 
UMAS CORREÇÕES? EU FALEI: OLHA EU ESTOU ME PREPARANDO PARA 
VOLTAR PARA MINHA TERRA. E ELE DISSE: ENQUANTO VOCÊ NÃO VAI, ME 
AJUDA! E ASSIM FOI FIQUEI ATÉ HOJE.” 
“O GERALDO SOLLER É UMA FIGURA ASSIM CARISMÁTICA NÃO É? PORQUE 
AQUI ELE É A GRANDE FIGURA DO JORNALISMO DE PRUDENTE, E SENDO 
MUITO BOM SIMPÁTICO AMIGO DE TODO MUITO, DE MODO CERTO DE UMA 
PESSOA EM DESENVOLVIMENTO, PORQUE QUANDO ENTREI AQUI ERA ELA 
O GERENTE DO IMPARCIAL, DEPOIS ELE SAIU E EU FIQUEI.” 

 
PAUTA 04 

 
DATA: 16/10/2013  
REPÓRTER: MARIANE RODRIGUES VIEIRA  
PRODUÇÃO: ANA FLÁVIA DOS PRAZERES  
 
RETRANCA:  
DEODATO DA SILVA 
 
PROPOSTA:  
CONSEGUIR INFORMAÇÕES SOBRE GERALDO SOLLER COMO JORNALISTA. 
ALÉM, DE DADOS SOBRE A FUNDAÇÃO E HISTÓRIA DO JORNAL IMPRESSO O 
IMPARCIAL. 
 
ENCAMINHAMENTO:  
DEODATO DA SILVA É DIRETOR DO JORNAL IMPRESSO O IMPARCIAL E 
CONHECE GERALDO SOLLER HÁ MUITO TEMPO. ELE É CAPAZ DE 
FORNECER DADOS IMPORNTANTES SOBRE SOLLER E SOBRE O JORNAL. 
 
ROTEIRO:  
 
DATA: 22/10/2013  
HORÁRIO: 10H00 
LOCAL: RUA ERNESTO ROTTA, Nº 83 – JORNAL O IMPARCIAL 
ENTREVISTADO: DEODATO DA SILVA– JORNALISTA E DIRETOR DO JORNAL 
IMPRESSO O IMPARCIAL 
FONE: (18) 2104-3701 / (18) 2104-3703 / (18) 2104-3737 
 
SUGESTÃO DE PERGUNTA:  
● COMO SURGIU O INTERESSE PELA COMPRA DO JORNAL “O IMPARCIAL” 
EM 1995? 
●COMO FOI CRIADO JORNAL IMPRESSO “O IMPARCIAL”? 
● EM 74 ANOS DE HISTÓRIA O IMPRESSO “O IMPARCIAL” PASSOU POR 
MODERNIZAÇÕES, TANTO DE ESTRUTURA COMO DE MAQUINÁRIO DE 
IMPRESSÃO. QUAL FOI A MAIS IMPORTANTE DELAS? 
● COMO O SENHOR CONHECEU O GERALDO SOLLER? 
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● DIANTE DA SUA EXPERIÊNCIA COMO JORNALISTA E DE DIRETOR DE UM 
GRANDE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, COMO O SENHOR AVALIA A OBRA DE 
GERALDO SOLLER? 
 
 
DADOS: 
DEODATO DA SILVA É DIRETOR NO JORNAL IMPRESSO O IMPARCIAL E 
CONVIVEU DURANTE MUITOS ANOS COM O JORNALIS GERALDO SOLLER. 
SEGUNDO ELE, “MEU PRIMEIRO DIA DE TRABALHO NO JORNAL, OITO DE 
OUTUBRO DE 1966. ESTAVA ANSIOSO E MUITO PREOCUPADO COM AS 
TAREFAS COLOCADAS SOB A MINHA RESPONSABILIDADE, PORQUE NÃO 
DETINHA EXPERIÊNCIA ALGUMA PARA REALIZAR AQUELE TRABALHO. 
FICARIA IMERSO NAQUELA SITUAÇÃO ANGUSTIANTE PELO RESTO DO DIA, 
NÃO FOSSE A GENEROSA INTERVENÇÃO DO CHEFE GERALDO SOLLER. 
COM MUITA PACIÊNCIA, AJUDOU-ME COM ORIENTAÇÕES E PALAVRA DE 
ESTIMULO, E ISSO RENDEU-SE A TRANQUILIDADE NECESSÁRIA PARA 
SEGUIR EM FRENTE, COMO O FAÇO ATÉ HOJE. NÃO HÁ COMO ESQUECER 
ESSA PASSAGEM.” 
QUANTO AO TRABALHO DE SOLLER, “O SOLLER FEZ DE TUDO NO JORNAL, 
REPÓRTER, CRONISTA, COLUNISTA E DIRIGENTE, SÃO ALGUMAS DAS 
ATIVIDADES QUE EXERCEU COM DIGNIDADE E DETERMINAÇÃO, EM 
CONTRIBUIÇÃO INCOMENSURÁVEL À HISTÓRIA DO JORNAL E DA 
COMUNIDADE ONDE SERVE”, AFIRMA DEODATO DA SILVA. 

 
PAUTA 05 

 
DATA: 16/10/2013  
REPÓRTER: ANA FLÁVIA DOS PRAZERES  
PRODUÇÃO: MARIANE RODRIGUES VIEIRA  
 
RETRANCA:  
FLÁVIO ARAÚJO 
 
PROPOSTA:  
CONHECER A RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE SOLLER E FLÁVIO ARAÚJO, 
QUE SÃO AMIGOS HÁ MUITOS ANOS.  
 
ENCAMINHAMENTO:  
DESCOBRIR HISTÓRIAS CURIOSAS E ESTABELER UM ELO ENTRE SOLLER 
COMO JORNALISTA E COMO AMIGO. DESCOBRIR TAMBEM, SE FLÁVIO 
ARAÚJO, COMO AMIGO PESSOAL DE SOLLER, PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO 
DE ALGUM DOS LIVROS DE CRÔNICAS. 
 
 
ROTEIRO:  
 
DATA: 16/10/2013  
HORÁRIO: 14:23 
LOCAL: A ENTREVISTA FOI REALIZADA POR EMAIL 
ENTREVISTADO: FLÁVIO ARAÚJO - JORNALISTA 
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FONE: (14) 3765-1809  
 
SUGESTÃO DE PERGUNTA:  
●HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA IMPRENSA? 
● QUAIS TRABALHOS O SENHOR DESENVOLVEU? 
● COMO ERA A IMPRENSA PRUDENTINA NA ÉPOCA QUE O SENHOR 
COMEÇOU A TRABALHAR? 
● QUANDO E COMO CONHECEU O GERALDO SOLLER? 
● QUAIS AS CARACTERISTICAS DE SOLLER COMO AMIGO E PROFISSIONAL? 
 
DADOS: 
FLÁVIO ARAÚJO É UM LOCUTOR ESPORTIVO E JORNALISTA BRASILEIRO. 
INICIOU-SE NO RÁDIO EM SUA CIDADE NATAL EM 1950. 
EM 1957 TRASFERIU-SE PARA A RÁDIO BANDEIRANTES DE SÃO PAULO, 
ONDE FICOU ATÉ 1981. 
COMO NARRADOR ESPORTIVO TRBALHOU ATÉ 1986 NA RÁDIO GAZETA DE 
SÃO PAULO CUMPRINDO UMA JORNADA DE TRINTA ANOS DE ATIVIDADE. 
COMO COMENTARISTA, EXERCEU O OFÍCIO ATÉ 2002 NA RÁDIO CENTRAL 
DE CAMPINAS. 

 
PAUTA 06 

 
DATA: 23/10/2013  
REPÓRTER: ANA FLÁVIA DOS PRAZERES  
PRODUÇÃO: MARIANE RODRIGUES VIEIRA  
 
RETRANCA:  
MARIA ANGÉLICA SOLLER 
 
PROPOSTA:  
SABER COMO É A RELAÇÃO DE ANGÉLICA, QUE TAMBÉM É JORNALISTA, 
COM O PAI. CONHECER O LADO HUMANO DO AUTOR, EXPLORANDO O LADO 
FAMÍLIA. 
 
ENCAMINHAMENTO:  
DESCOBRIR O LADO FAMÍLIA DE SOLLER. SABER DA FILHA ANGELICA COMO 
É A VISÃO DELA EM REALÇÃO AO PAI, DANDO-NOS A VISÃO DE UM LADO 
MAIS ÍNTIMO DO AUTOR. SABER COMO ELE CONSILIAVA FAMÍLIA E 
TRABALHO. 
 
ROTEIRO:  
 
DATA: 23/10/2013  
HORÁRIO: 19:27 
LOCAL: A ENTREVISTA FOI REALIZADA POR EMAIL 
ENTREVISTADO: MARIA ANGELICA SOLLER – FILHA DE GERALDO SOLLER 
FONE: (11) 99182-0519 
 
SUGESTÃO DE PERGUNTA:  

 QUAL SEU NOME INTEIRO? 
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 SOLLER NOS CONTOU QUE VOCÊ É JORNALISTA, E POR SINAL, ÓTIMA 
PROFISSIONAL. SUA ESCOLHA PELA PROFISSÃO TEVE INCENTIVO DE 
GERALDO, OU ALGUM TIPO DE INSPIRAÇÃO NA PROFISSÃO DO PAI? 

 MARIA ANGÉLICA COMO JORNALISTA, COMO AVALIA O TRABALHO DO 
ESCRITOR E JORNALISTA GERALDO SOLLER? 

 COMO GERALDO SOLLER É COMO PAI?  

 TEM ALGUM FATO QUE MARCOU SUA VIDA EM QUE ELE FOI FIGURA 
IMPORTANTE? PERCEBEMOS QUE ELE É BEM CORUJA, QUE GOSTA DE TER 
OS FILHOS POR PERTO. HÁ ALGUMA DIFERENÇA QUANDO GERALDO 
TRATAVA A FILHA CRIANÇA E A FILHA ADULTA? 

 O QUE MAIS TE ADMIRA NO SOLLER “PESSOA” E NO SOLLER “PAI”? 

 SE VOCÊ ESTIVESSE AGORA, DIANTE DO GERALDO SOLLER E 
TIVESSE A OPORTUNIDADE DE DIZER O QUE SENTE E O QUE ELE 
REPRESENTA EM SUA VIDA, O QUE DIRIA? 

 EM POUCAS PALAVRAS: QUEM É GERALDO SOLLER? 

DADOS: 
MARIA ANGELICA SOLLER É FILHA DE GERALDO SOLLER E APARECIDA 
SOLLER.  
APÓS FINALIZAR SEUS ESTUDOS DE ENSINO MÉDIO MARIA ANGÉLICA FOI 
EMBORA PARA CURSAR A FACULDADE DE JORNALISMO. HOJE, MARIA 
ANGELICA MORA EM SÃO PAULO E TRABALHA NA AREA DE ASSESSORIA DE 
IMPRENSA EM UM ESCRITÓRIO QUE A PRÓPRIA JORNALISTA MONTOU EM 
SEU APARTAMENTO. EMBORA A DISTÂNCIA NÃO PERMITE QUE ESTEJA TÃO 
PROXIMA AOS PAIS, MARIA ANGÉLICA SEMPRE SE FAZ PRESENTE NA VIDA 
DA FAMÍLIA.  
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