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“O futebol não é uma questão de vida ou de morte.  
É muito mais importante do que isso [...]” 
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RESUMO 

 

 

Do palanque ao gramado: a história do estádio Prudentão contada por meio do 
videodocumentário 

 

 

O objetivo da pesquisa constituiu em resgatar a história dos 30 anos do Estádio 
Municipal “Eduardo José Farah”, conhecido como Prudentão, localizado em 
Presidente Prudente, com prioridade aos assuntos ligados ao desenvolvimento 
urbano da região onde está localizado e os principais momentos do futebol 
profissional. Para se chegar aos resultados pretendidos, o trabalho foi elaborado a 
partir de três pilares: o primeiro foi a metodologia. Utilizamos a pesquisa qualitativa 
do tipo exploratória, atuando no contexto em que o objeto de estudo está inserido, 
partilhando informações entre fontes, local e os fatos. Posteriormente, esses dados 
foram analisados e traduzidos na forma de um texto, sendo que algumas 
informações só foram reveladas por meio da convivência na área. O método 
histórico também foi utilizado, pois o passado precisou ser entendido para 
possibilitar a compreensão de suas influências no contexto atual. Um dos 
instrumentos de coleta de dados utilizado foi a entrevista em profundidade, com os 
personagens divididos em três categorias: história, desenvolvimento e jogos. Dessa 
forma, 16 pessoas entre políticos, torcedores, policial militar, moradores e 
comerciantes próximos ao estádio, antigos e atuais funcionários da Prefeitura e uma 
livre-docente em Geografia foram entrevistadas. A pesquisa documental foi usada na 
forma de análise de arquivos pessoais, oficiais e materiais audiovisuais publicados. 
Já a pesquisa bibliográfica constituiu em resgatar informações nos jornais O 
Imparcial e Oeste Notícias, ambos de Presidente Prudente, e nos livros. O segundo 
pilar teve como tema o Prudentão, escrito através dos meios já apresentados. Por 
fim, o último capítulo abordou o videodocumentário desde sua concepção no mundo 
até a introdução no Brasil, fundamentado pelos principais autores ligados ao 
assunto. O resultado foi um documento histórico o qual contribui para a memória de 
Presidente Prudente.  A conseqüência foi a produção de um videodocumentário 
intitulado “Prudentão: uma história que não foi contada”, com duração de trinta 
minutos e que possibilitou trazer à tona a emoção contida em cada um dos episódios 
do estádio. 
 
Palavras-chave: Prudentão; videodocumentário; Presidente Prudente. 
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ABSTRACT 

 

 

From the scaffold to the lawn: the history of the stadium Prudentão told 
through a video documentary 

 

 

The objective of the study consists in recovering the history of the 30 years of the 
"Eduardo José Farah" municipal stadium, known as Prudentão located in Presidente 
Prudente, prioritizing on matters related to urban development in the region where it 
is located and the main moments in professional football. To achieve the desired 
results, the study was conducted based on three pillars: the first was the 
methodology. We used the qualitative research of the exploratory type, acting in the 
context of the study. Sharing information between local sources and facts related to 
the stadium. Thereafter, this data was analyzed and translated into the form of a text, 
and some information was revealed only through coexistence in the area. The 
historical method also was used because the past needed to be understood to 
enable an understanding of their influences in the current context. One of the 
instruments used for data collection was in-depth interview, with the characters 
divided into three categories: history, development and games. That way, 16 people 
among politicians, football fans, military police, residents and merchants near the 
stadium, current and former employees of the City Hall and a PhD professor (livre-
docente) in geography were interviewed. The desk research was used in the form of 
analysis of personal files, officials and audiovisual materials already published. The 
bibliographic research consisted of information recovered from the newspapers “O 
Imparcial” and “Oeste Notícias” both of Presidente Prudente as well as in the books. 
The second pillar had as theme the Prudentão, written by the means already 
submitted. Finally, the last pillar was the video documentary, tackled from its inception 
in the world until its introduction in Brazil, substantiated by leading authors connected 
with the issue. The result was the production of a video documentary titled 
"Prudentão: a story that has not been told", lasting arround thirty minutes and 
considered the most appropriate support for highlighting the emotions contained in 
each of the episodes from the stadium. 
 
Keywords: Prudentão, video documentary, Presidente Prudente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dessas páginas os leitores logo perceberão que a história do 

Estádio Municipal “Eduardo José Farah” não se limita aos grandes jogos realizados 

no local ao longo dos seus 30 anos. Por isso, os autores desta pesquisa buscaram 

resgatar e contextualizar parte dessa história, a qual atinge também a vida das 

pessoas que habitam, trabalham e frequentam a região do Prudentão.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) “Do palanque ao gramado: a 

história do estádio Prudentão contada por meio do videodocumentário” visa relatar 

parte da história, marcada por brigas políticas, emoções e avanços. Os 

acontecimentos dos 30 anos estão na memória de quem as viveu e essa pesquisa 

buscou reunir e disponibilizar esses fragmentos. Outros trabalhos científicos 

envolvendo o futebol local já foram realizados, mas esse projeto busca apresentar 

também o desenvolvimento urbano e político ligados ao objeto de estudo. Pretende-

se, ainda, contribuir para a biografia do esporte da cidade. 

O presente trabalho expõe após esse capítulo de introdução a 

Fundamentação Metodológica, embasada nos conceitos de autores como Severino 

(2007), Lakatos e Marconi (2010), Gil (1999), Duarte (2009) e Chizzotti (2012), e que 

apresenta ao público o problema encontrado pelos autores, a justificativa da 

pesquisa e o método para chegar aos objetivos.  

O corte teórico desse estudo foi segmentado em dois capítulos, um sobre o 

Prudentão e o outro ligado ao videodocumentário. O primeiro aborda um 

levantamento histórico do Estádio Municipal da cidade de Presidente Prudente e 

discorre sobre o assunto a partir de pesquisas realizadas entre outras coisas, em 

publicações de jornais locais e entrevistas com pessoas que tiveram sua vida de 

algum modo, ligada ao estádio. Entre os personagens escolhidos estão o locutor e 

ex-vereador Sérgio Jorge Alves, dois ex-prefeitos de Prudente, Paulo Constantino e 

Agripino de Oliveira Lima Filho, Francisco Bastos, funcionário do local desde a 

inauguração, a livre-docente em Geografia Maria Encarnação Beltrão Sposito, 

moradores e comerciantes da região onde está localizado.  

O outro capítulo se fez necessário para o entendimento conceitual da peça 

prática e foi escrito a partir da história e da estrutura do termo documentário. Essa 

parte foi fundamentada por estudiosos da área como Bill Nichols, uma autoridade 
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internacionalmente conhecida no campo do documentário e o professor Francisco 

Elinaldo Teixeira, pós-doutor em Linguística, Letras e Artes pela PUC-SP. 

No Memorial Descritivo, os autores discorreram sobre os acontecimentos 

que resultaram na peça prática dessa pesquisa. O leitor encontra nesse momento a 

formação do grupo, as funções de cada um, os bastidores das gravações, as 

dificuldades e os momentos de mais aprendizado. Nessa parte da leitura, está 

dissertado também sobre o momento de transição entre a teoria e prática.  

O último capítulo apresenta as considerações finais dos pesquisadores, as 

soluções encontradas para o problema chave do trabalho, o ponto de vista sobre os 

resultados e, por fim, norteiam futuras pesquisas sobre o Prudentão. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Antes de pesquisar e esclarecer a fundo o tema do trabalho, ou seja, 

adentrar a parte prática, faz-se necessário tomar conhecimento pleno do que se 

pretende, o porquê desse interesse e qual o melhor caminho a ser seguido, a fim de 

atingir o objetivo proposto. Essa é a parte do trabalho de conclusão conhecida como 

fundamentação metodológica, na qual os autores refletem sobre um questionamento 

e quais os métodos científicos a serem estudados para resolver tal indagação.  

A questão central da pesquisa esclarece qual o motivo que instigou os 

pesquisadores a mergulhar em determinado tema, que nesse caso, refere-se ao 

Estádio Municipal “Eduardo José Farah”. Esse questionamento é delimitado pelos 

objetivos, o geral que é o principal intuito do trabalho e os específicos que são 

passos a serem feitos para se alcançar o objetivo geral. A justificativa destaca as 

razões pelas quais tal assunto faz jus a uma pesquisa minuciosa. Por fim, a 

metodologia mostra as ferramentas que foram decisivas, na visão científica, no 

andamento da busca pelas informações. Os métodos científicos e instrumentos de 

coleta de dados estruturam o trabalho e revelam por quais meios chegou-se ao 

conteúdo final. 

 

2.1 Situação Problema 

 

Quando se compreende o passado e seus fatos têm-se noção da 

importância do presente e das expectativas do futuro. Essa afirmação se emprega 

nos sentidos social, político, cultural, religioso, econômico e até esportivo. Fruto da 

união desses três tempos, o esporte reúne milhares de apaixonados que se sentem 

integrados e vivem nesse mundo, fazendo disso sua realidade. Segundo pesquisa 

realizada pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited (2011), o futebol é o esporte mais 

praticado no Brasil, com 32% de adeptos e o favorito, com 78% de preferência entre 

os brasileiros.  

De acordo com Lopes (2011), 65,8% das horas de transmissão de esportes 

dos canais abertos e nos fechados Sportv, ESPN e Bandsports foram destinadas ao 

futebol. Mesmo com destaque na imprensa, os torcedores frequentam os estádios. 

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF, 2011), durante o Campeonato 

Brasileiro 2011, o público total de pessoas que assistiram aos jogos do local foi de 
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5.660.987, uma média de aproximadamente 15 mil torcedores por jogo. Os dados 

mostram que esse esporte é um espetáculo proporcionado por duas frentes 

totalmente interligadas: os clubes e seus respectivos torcedores.  

Machado e Banchetti (2009) afirmam que o estádio é para alguns o lugar de 

encontro para jogar e observar o esporte e, para outros, palco para o 

desenvolvimento de um espetáculo emocionante. Em Presidente Prudente, o palco 

desse espetáculo é o Estádio Municipal “Eduardo José Farah”, que até este trabalho 

não tinha um material reunido sobre a sua história. Com a dificuldade na obtenção 

de informações sobre o Prudentão, como é conhecido, surgiu o interesse em buscar 

os fragmentos que compõem o seu passado, a partir dos jogos sediados e então 

organizar e revelar esses dados. Além disso, contextualizar socialmente essa 

história.  

Conforme publicação DIRCEU... (1982), para a construção da obra, 

empresários e comerciantes doaram desde parte do terreno, óleo diesel para 

movimentar o maquinário e o gramado. Ainda de acordo com a matéria, a 

inauguração do local ocorreu no dia 12 de outubro de 1982. Conforme a edição, na 

ocasião, 20.240 pessoas assistiram ao time do Santos vencer por um a zero o time 

da cidade, Corinthians Prudentino (Corintinha), que jogava com time mesclado, com 

reforços do Operário do Mato Grosso, Grêmio Maringá e Grêmio Dracena.  

Alguns momentos que aconteceram no Prudentão foram elencados e 

melhores esclarecidos no capítulo seguinte. Junto com essa impressão inicial sobre 

a importância do estádio, surgiu o interesse em resgatar os fatos que o tornaram 

conhecido no meio do futebol. Após essa reflexão, os autores da presente pesquisa 

chegaram à seguinte indagação: qual a história do Estádio Municipal “Eduardo José 

Farah” e sua relação com o futebol profissional e o desenvolvimento urbano da 

região onde está localizado durante esses 30 anos?  

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo geral 

 

- Resgatar e contextualizar a história do Estádio Municipal “Eduardo José 

Farah”, sua relação com o futebol profissional e seu reflexo no desenvolvimento 

urbano da região onde está localizado. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

 

- Reunir e apresentar arquivos que fazem parte dos 30 anos do objeto de 

estudo; 

- Buscar e identificar nas memórias da sociedade personagens, que 

caracterizaram e fizeram parte da história do objeto de estudo, a fim de colher 

informações por meio de testemunhos orais; 

- Produzir um videodocumentário para divulgar os resultados da pesquisa. 

 

2.3 Justificativa 

 

Esta pesquisa se justifica em tornar pública às informações referentes ao 

Prudentão, e tudo o que foi destaque na formação do objeto de estudo, bem como 

os relatos dos personagens que por ali passaram. Atualmente, esses dados se 

encontram espalhados nas memórias de pessoas envolvidas com a história do 

estádio e merecem ser compartilhados de forma organizada. Vale ressaltar que até o 

presente momento, nenhum trabalho científico voltado a revelar as histórias do local, 

sua importância social e os jogos profissionais realizados no local. Este TCC busca, 

além de contribuir para a história do futebol na cidade e consequentemente dar um 

acréscimo para a biografia do município, oportunizar o acesso a essas informações 

pela população. 

Antes de adentrar no âmbito esportivo, que é o fim pelo qual o campo 

prudentino foi criado, é necessário abordar a sua importância na questão social, que 

engloba até aquelas pessoas que não são adeptas do futebol. O estádio está 

localizado em uma área distante do centro da cidade. Muitos bairros que hoje estão 

ao redor do palco esportivo não existiam antes da criação do mesmo, como é 

possível perceber nessa foto: 
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FIGURA 1 – Prudentão em fase de terraplanagem 

 
Fonte: Acervo pessoal Paulo Constantino 

 

De acordo com MILHARES... (1992b), o Corinthians prudentino, único time 

local que disputou jogos profissionais nos primeiros anos do estádio, relutou 

algumas vezes em mandar jogos no Prudentão, devido à distância para o público e 

para os jogadores.  

Desde a criação do local até hoje, conforme o site do GloboEsporte.com, 

Futpédia (2012), ocorreram 15 clássicos envolvendo os quatro maiores clubes do 

Estado de São Paulo em número de torcida (Palmeiras, São Paulo, Santos e 

Corinthians) no objeto de estudo.  

Uma obra desse tamanho também gera empregos, seja durante a sua 

construção, ampliação, reformas e manutenção. Em dia de jogos de futebol, 

algumas pessoas aproveitam para lucrar, como os ambulantes, os moradores 

vizinhos e comerciantes próximos ao local, com a disponibilização de serviços, 

alimentos e bebidas. Para Fernandes (2012), proprietária do Posto Assef, grandes 

jogos movimentam o comércio e geram uma renda extra (ANEXO B).  

É de se levar em conta também que vários eventos beneficentes ocorreram 

no maior campo prudentino, como sorteio de prêmios e partidas de futebol. 

(MILHARES..., 1992a). A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) e a 

Lumen et Fides são algumas das entidades beneficiadas nesses dias.  
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No quesito esportivo, o local se destaca por ser o segundo maior campo de 

futebol do interior do Estado de São Paulo. Publicado pela CBF em 13 de janeiro de 

2012, o Cadastro Nacional de Estádios de Futebol (Cnef), aponta o Estádio 

Municipal “Eduardo José Farah”, com capacidade para 45.954 pessoas, como o 

nono entre os maiores do país. 

O levantamento apresenta 661 estádios cadastrados na maior entidade do 

ramo no Brasil, e o Prudentão fica atrás dos seguintes campos: Maracanã (82.238), 

no Rio de Janeiro/RJ, Morumbi (67.428), em São Paulo/SP, Mineirão (64.000), em 

Belo Horizonte/MG, Arruda (60.044), em Recife/PE, Castelão (59.702), em 

Fortaleza/CE, Parque do Sabiá (56.450), em Uberlândia/MG e Beira-Rio (56.000) e 

Olímpico (47.000), ambos em Porto Alegre/RS. De acordo com o cadastro, o estádio 

prudentino é o segundo maior do interior do Brasil, perdendo apenas para o Parque 

do Sabiá.  

Conforme a Cnef (2012), o Prudentão abrigou, nas últimas três temporadas 

(2009 a 2011), jogos dos maiores campeonatos do país: Campeonato Brasileiro 

Séries A e B, Copa do Brasil, Campeonato Paulista da 1ª divisão; e um duelo em 

uma competição internacional: Copa Sul-Americana.  

Além do tamanho e das partidas sediadas, que o coloca junto com os 

maiores campos de futebol do país, os pesquisadores encontraram fatos importantes 

relacionados aos 30 anos do objeto de estudo. Isso foi possível por meio de 

pesquisas, entre elas, em arquivos históricos disponíveis na biblioteca da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Presidente 

Prudente. Destaque para o primeiro gol do atacante Ronaldo Nazário de Lima, o 

“Fenômeno”, pelo Corinthians, em 2009, conforme publicado na versão online do 

The New York Times (2009), em sua volta aos campos brasileiros depois de ser 

consagrado três vezes melhor do mundo enquanto atuou no futebol europeu. Além 

disso, conforme publicado no jornal Folha de S. Paulo (2012), houve o centésimo gol 

como profissional, em 2012, do atacante do Santos Futebol Clube, Neymar, 

considerado uma das promessas do futebol brasileiro. Por fim, merece ser lembrado 

que Presidente Prudente nunca possuiu um time de futebol na cidade o qual 

permaneceu por um tempo relevante entre os maiores do Brasil, de acordo com a 

Federação Paulista de Futebol (2001) 

Há também o aspecto científico de que o jornalismo parte da premissa na 

qual toda sociedade tem o direito a receber informação. Há relevância no Estádio 
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Municipal “Eduardo José Farah”, uma referência como ponto turístico para a cidade 

e região. Ao lembrar que o jornalismo se faz com fatos importantes, sabe-se que o 

local está dentro dos valores-notícias, como por exemplo, o valor de impacto, de 

proximidade e segundo Lage (1981), o principal divisor de águas nessa questão: a 

quantidade de pessoas relacionadas e o grau de envolvimentos dos indivíduos no 

acontecimento noticiável.   

Essa pesquisa reúne os elementos que foram agregados durante o período 

em que os autores estudaram as Ciências Sociais no ramo da Comunicação. A partir 

disso, foi possível realizar uma pesquisa científica que resultou em um 

videodocumentário.  

Além disso, sabe-se que nas redações dos veículos de comunicação o 

tempo é um inimigo e realizar um levantamento histórico detalhado torna-se inviável. 

Surgiu então, o interesse em contribuir com as mídias. Consequentemente, com o 

trabalho finalizado, fica o encaminhamento para novas pesquisas sobre o mesmo 

tema. Sempre lembrando que não é possível esgotar o assunto estudado, pois essa 

pesquisa foi realizada com delimitações e outras indagações poderão surgir e 

nortear outros trabalhos. 

Outro argumento relevante e fundamental para essa pesquisa é o interesse 

pessoal dos autores em demonstrar por meio de um material audiovisual os 

acontecimentos históricos do objeto de estudo no que se refere ao futebol. Sendo os 

autores prudentinos de nascença ou adotados pela cidade, e fanáticos pelo esporte, 

incomodou o fato de o maior símbolo do esporte da cidade não ter tantos registros 

reunidos nem o enfoque que merece. Por isso, houve o desejo de produzir um 

documentário no formato de vídeo. 

 

2.4 Metodologia 

 

A importância do uso dos métodos científicos é percebida nos diferentes 

tipos de conhecimentos. Quando se utiliza da ciência em um trabalho, ultrapassa-se 

a etapa do conhecimento popular e migra-se para o conhecimento científico. 

Segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 60), o conhecimento popular “[...] é falível e 

inexato, pois se conforma com a aparência e com o que se ouviu dizer a respeito do 

objeto.” Na mesma linha de pensamento, as autoras (2010, p. 62) dizem que “[...] o 

conhecimento científico é real (factual) porque lida com ocorrências ou fatos [...]” e 
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“[...] é sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, formando um 

sistema de ideias (teoria) e não conhecimentos dispersos e desconexos.” 

Essa pesquisa foi realizada com o objetivo de alterar o panorama empírico 

que as pessoas têm sobre o estádio Eduardo José Farah. Até o momento, não havia 

sido realizada uma abordagem científica a respeito do tema, portanto, existia uma 

visão superficial sobre o assunto. Para romper com essa realidade, fez-se 

necessário a utilização de uma metodologia científica. 

A metodologia é o momento chave de um trabalho científico. De acordo com 

Lakatos e Marconi (2010, p. 65, grifo das autoras), “[...] não há ciência sem o 

emprego de métodos científicos”. Ainda segundo as autoras, o método é o conjunto 

das atividades sistemáticas e racionais, e por meio dele se delimita os caminhos a 

serem percorridos, detecta erros e auxilia nas decisões. O norte é designado na hora 

em que se encontra o método e as técnicas que mais se aproximam do objetivo da 

pesquisa. A partir da escolha da metodologia adequada, o trabalho é moldado e 

confeccionado. Mas é importante saber que  

 

O método não é um modelo, fórmula ou receita que, uma vez aplicada, 
colhe, sem margem de erro, os resultados previstos ou desejados. É 
apenas um conjunto ordenado de procedimentos que se mostraram 
eficientes, ao longo da história, na busca do saber. O método científico é, 
pois, um instrumento de trabalho. O resultado depende de seu usuário. 
(BERVIAN; CERVO; DA SILVA, 2007, p. 28) 

 

Para elaboração deste trabalho, os pesquisadores utilizaram a pesquisa 

qualitativa do tipo exploratória como método, que mais se adequou a proposta. 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 
que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 
significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 
sensível e, após esse tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, 
zelosamente escrito, com perspicácia e competência científicas, os 
significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 
2003, p. 2) 

 

Já a pesquisa exploratória busca “[...] levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto.” (SEVERINO, 2007, p. 123) 

A pesquisa qualitativa foi de suma importância para alcançar o objetivo 

proposto, pois o objeto de pesquisa necessitou de uma atenção minuciosa dos 
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graduandos, por possuir 30 anos de história e conter fatos relevantes de caráter 

municipal, nacional e até internacional. Já a pesquisa exploratória auxiliou na 

obtenção das informações vitais para o trabalho. Quando se fala na história de algo, 

pensa-se em diversos acontecimentos que cercaram esse suposto objeto. Fatos que 

não são obtidos de uma hora para outra, mas quando reunidos e organizados, 

conseguem dar a dimensão da representatividade do objeto pesquisado.     

Outro pilar utilizado para alcançar o objetivo foi o método histórico. Lakatos e 

Marconi (2010) afirmam que esse elemento consiste em investigar os 

acontecimentos do passado e verificar a influência na sociedade atual, pois as 

instituições alcançaram seu presente formato por meio de alterações ao longo do 

tempo, influenciados pelo contexto cultural peculiar de cada época. Esse método foi 

empregado após a obtenção das informações por meio dos jornais, periódicos e 

materiais audiovisuais, a fim de não apenas copiá-las, mas contextualizá-las com o 

panorama atual do Prudentão e da sociedade na qual ele está inserido. 

O mediador desse trabalho, os instrumentos de coleta de dados, foram as 

pesquisas bibliográfica e documental e a entrevista em profundidade. “O homem não 

age diretamente sobre as coisas. Sempre há um intermediário, um instrumento entre 

ele e seus atos. Isso também acontece quando ele faz ciência, quando investiga 

cientificamente.” (BERVIAN; CERVO; DA SILVA, 2007, p. 4)  

A começar pela pesquisa bibliográfica, que, conforme Lakatos e Marconi 

(2010, p. 166) “[...] abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

de estudo [...],” e  

 

[...] procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 
em artigos, livros, dissertações e teses. [...] busca-se conhecer e analisar as 
contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado 
assunto, tema ou problema. (BERVIAN; CERVO; DA SILVA, 2007, p. 60) 

 

Para a coleta de dados a fim de produzir esse trabalho, foram utilizadas 

obras das bibliotecas da cidade de Presidente Prudente, localizadas na 

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e na Unesp. Foram intermediárias desse 

trabalho as seguintes fontes secundárias: 

  Publicações: os livros utilizados estão principalmente relacionados a 

duas vertentes: metodologia científica e produção e realização de um 

videodocumentário. Sobre este último assunto, também foram feitas leituras sobre 
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análises de roteiros de documentários como “Garrincha, alegria do povo” de 

Joaquim Pedro de Andrade, “Cabra marcado para morrer” de Eduardo Coutinho, 

com o intuito de auxiliar os docentes na produção de tal material. Estudos sobre o 

futebol também foram lidos, como base de conhecimento geral. Por fim, teses e 

monografias ligadas às vertentes do trabalho foram lidas. Revistas em geral, que em 

algum momento destacaram o objeto de estudo, também foram verificadas. 

  Imprensa escrita: foram pesquisados os jornais prudentinos desde 

1975 até 2012, sendo eles “O Imparcial” e “Oeste Notícias”, cuja utilização verificou 

ligação e influência na seguinte pesquisa. Vale destacar que foram vistos cada 

exemplar dos jornais dentro dessas datas estabelecidas, a fim de verificar matérias 

que destacaram algum ponto da história do estádio. Como a inauguração do 

Prudentão se deu em 12 de outubro de 1982, ficou decidido que o ano de início da 

pesquisa nos jornais seria o de 1975, mas os relatos só apareceram a partir de 

outubro de 1976.  

  Meios audiovisuais: para a confecção do videodocumentário, foram 

vistos arquivos imagéticos fixados na internet, como em sites esportivos, produtos 

radiofônicos e também televisivos, assim como fotos, englobados a eventos 

esportivos que ocorreram dentro do objeto de estudo. O meio de comunicação 

utilizado para abrigar o trabalho foi o videodocumentário. 

Como o estádio pesquisado é municipal, as fontes de documentos primárias 

foram essenciais para encontrar elementos sobre a história do estádio. Segundo Gil 

(1999), esse instrumento baseia-se em materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico. Nessa tipologia de pesquisa, os documentos são classificados 

em dois tipos principais: os documentos de primeira mão, tais como documentos 

oficiais, e documentos de segunda mão, que são relatórios de pesquisa, relatórios 

de empresas, tabelas e outros. 

Dentro desse panorama teórico, foram utilizados: 

  Arquivos públicos: plantas do local, ofícios, relatórios, projetos de lei, 

escrituras e outros. 

  Arquivos particulares: registros de profissionais e torcedores que 

passaram pelo ambiente, bem como ingressos, fotos de acervos pessoais, 

documentação de jogos, filmagens e demais arquivos.  

Por fim, o trabalho alcançou o objetivo com a utilização da entrevista em 

profundidade. Duarte (2009, p. 62), afirma que esse instrumento de coleta de dados 
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[...] é um recurso metodológico que busca, com base em teorias e 
pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 
experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que 
se deseja conhecer. 

 

As fontes que ajudaram no crescimento e na qualidade do presente trabalho 

foram selecionadas pela ligação que possuem com o objeto estudado. Essas 

pessoas se colocaram à disposição para ajudar no acréscimo de informações a este 

trabalho, de maneira espontânea, sem remuneração. As pessoas que, por um fato 

ou outro, ligaram suas vidas ao Prudentão, tiveram muito a contribuir com essa 

pesquisa. Elas deram o caráter humano, sentimental a pesquisa. 

A entrevista em profundidade é utilizada “[...] sempre que têm necessidade 

de obter dados que não podem ser encontrados em registros e fontes documentais e 

que podem ser fornecidos por certas pessoas.” (BERVIAN; CERVO; DA SILVA, 

2007, p. 51). É relevante ressaltar algumas histórias e dados apenas contidos na 

memória das pessoas que passaram pelo ambiente estudado, e com isso, corriam 

grande risco de serem extintas e nunca chegarem ao conhecimento da população. 

Ao realizar a entrevista em profundidade, algumas informações obtidas não tinham 

sido ainda divulgadas. 

Uma vez explicado como a metodologia foi empregada no trabalho “Do 

palanque ao gramado: a história do estádio Prudentão contada por meio do 

videodocumentário”, chega o momento de adentrar na história do objeto de estudo. 
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3 HISTÓRIA DO PRUDENTÃO  

 

Durante a leitura a seguir os autores dissertam sobre parte da história do 

Estádio Municipal “Eduardo José Farah”, que completou três décadas no ano da 

conclusão desse trabalho. Nesse período, os pesquisadores não se limitam em 

discorrer apenas sobre os jogos os quais o Prudentão recebeu, mas também 

contextualizar essa história marcada por brigas políticas, emoções e 

desenvolvimento. Os capítulos estão divididos nos seguintes assuntos: construções 

e melhorias, jogos e eventos, fatos que vão além das quatro linhas, como a 

mudança do nome, e também a ligação do local com a sociedade. 

 

3.1 Mãos à Obra 

 

Era 12 de outubro de 1976, quando a população de um município no interior 

paulista recebeu a novidade. “Tenham a certeza de que nossa cidade em um futuro 

próximo terá seu nome projetado através, sobretudo do futebol, pois eu vou construir 

o Estádio Municipal de Futebol – o nosso Prudentão” (CAMPANHA..., 1976). A 

cidade era Presidente Prudente, e o autor do discurso, o então candidato a prefeito 

Paulo Constantino, durante campanha.  

Três meses depois, em janeiro de 1977, Constantino assumiu a Prefeitura e 

em uma das ações do novo prefeito estava a criação da comissão para construção 

do estádio, conhecida como “Pró-Prudentão”, para trabalhar junto com a Secretaria 

de Obras (DOIS..., 1977). Segundo Constantino (2012b), o encontro foi feito para 

reunir empresários com o objetivo de arrecadar fundos à futura obra. Além disso, foi 

criada a Autarquia Municipal de Esportes de Presidente Prudente (Amepp). Em 

outubro do mesmo ano, o prefeito, o vice-prefeito Benedicto Aparecido Pereira do 

Lago, conhecido como “Professor Ditão”, o presidente da Câmara Municipal Ivan 

Nogueira de Almeida, desportistas e profissionais da imprensa local se reuniram 

para discutir, entre outras coisas, onde e como seria construído o Prudentão. 

Inicialmente, a Prefeitura começou os diálogos com a família Furquim, dona 

de um terreno conhecido como “buracão”. A motivação para escolha do local era 

impulsionar o crescimento da cidade no chamado “além-linha”, em referência à linha 

do trem, a qual cruzava a cidade e isolava o bairro. (P. CONSTANTINO..., 1978) 
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Eu fui atrás naturalmente de conhecer qual seria o melhor local, e nós 
chegamos em dois locais, um ele tinha melhores condições de ter acesso 
pra chegar e sair do estádio, torcedores, carros, ônibus, avenida, e uma 
área que a gente pudesse gastar menos. E a outra área na Vila Marcondes. 
(CONSTANTINO, 2012b) 

 

Em uma nova reunião para discutir o anteprojeto da construção, estavam na 

pauta a capacidade de público do Prudentão, estacionamento, drenagem do campo, 

benfeitorias e administração. No encontro ficou decidido que o estádio deveria ser 

construído por uma sociedade de economia mista, no caso, a Companhia Prudentina 

de Desenvolvimento (Prudenco). Os recursos viriam, inicialmente, segundo 

PRUDENTÃO... (1978a), da venda de cadeiras cativas e a Prefeitura ficaria 

responsável pela parte de infraestrutura. A manutenção seria garantida por 10% da 

renda de todos os jogos realizados no local.  

Em 25 de junho de 1978, conforme a publicação P. Constantino... (1978), 

após negociações, a família Furquim, representada por Rubens e Guilherme 

Furquim, doou o terreno para a construção do estádio. A surpresa veio no dia 

seguinte, com a desistência da doação. A possível razão, de acordo com 

PRUDETÃO... (1978b), era que um membro da família se posicionou de maneira 

contrária e queria a venda da área. Dessa forma, a Prefeitura desistiu do negócio, 

pois a compra era inviável para as finanças do município.  

Além disso, os engenheiros constataram que a área do “buracão” era 

inviável para a instalação do estádio. Conforme Constantino (2012a), os relatórios 

apontavam para o excesso de pedras, a falta de terra para levantar as 

arquibancadas e a impossibilidade de construir acessos, fatos os quais 

inviabilizavam a construção do Prudentão na Vila Marcondes. 

 

Então tinha essa dificuldade de passar para a Vila Marcondes. Se descartou 
aquela área pelo volume que poderia ter, depois pensou-se na Raposo 
Tavares pela flexibilidade, pela facilidade de estar próximo da Rodovia. Não 
tinha nenhuma área compatível pelas informações que eu tinha na época. 
(ALCÂNTARA, 2012) 

 

Após a entrega da conclusão do trabalho sobre a construção, em discurso 

na Câmara Municipal no dia 31 de dezembro de 1978, Milton Rodrigues, presidente 

da comissão “Pró-Prudentão”, confirmou que o campo prudentino seria construído 

nos mesmos moldes do Estádio do Café, em Londrina (PR), e a área para a obra 

seria de 150 metros quadrados, embora ainda não existisse um local definido. A 
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estimativa, conforme Comissão... (1978), era de 60 milhões de cruzeiros1, a ser 

construída pela Prefeitura, por meio da Prudenco, e depois de pronta, destinada à 

Amepp, a qual a administraria. 

 

FIGURA 2 – Estádio do Café, em Londrina (PR), serviu de modelo para a construção 
do Prudentão 

 
Fonte: acervo pessoal Paulo Constantino 

 

Os arquitetos Plínio Croce e Jorge Bulgarelli analisaram quatro áreas da 

cidade, para que uma delas abrigasse o estádio (COMISSÃO..., 1978). No dia 4 de 

abril de 1979, o estudo realizado foi entregue e, em 21 de abril, o prefeito anunciou a 

compra de 8 alqueires, pela quantia de 4 milhões de cruzeiros (EXISTEM..., 1979). 

As terras escolhidas, no mesmo local onde atualmente se encontra o estádio 

Prudentão, foram entre o Parque Bandeirantes e o Jardim Barcelona. (PREFEITO..., 

1979b). 

O ex-prefeito Paulo Constantino explica que o proprietário do terreno devia 

impostos para a Prefeitura, e isso serviu como uma moeda de troca. Já com a área 

definida, conforme Apresentado... (1979), os arquitetos Croce e Bulgarelli 

                                            
1
 Para transformar o valor do Cruzeiro (Cr) de 1970 a 86, em real, existente desde 1994, divide-se a quantia da 

moeda mais antiga por 2.750.000.000.000. Com isso, o valor acima citado não chega a 1 centavo. (INDECON, 

2006) 
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apresentaram o anteprojeto, dividido em etapas, aos membros da Comissão, no dia 

8 de maio. Na primeira parte, previa-se a construção parcial de arquibancadas para 

35 mil pessoas, cabines de rádio e televisão; na segunda, outro lance de 35 mil, 

totalizando uma capacidade para 70 mil espectadores. O documento ainda citava 

que a construção do estádio ligaria as vias dos bairros adjacentes ao centro. A 

comissão encaminhou o plano para os engenheiros responsáveis fazerem as 

análises.  

O projeto foi esboçado por jovens profissionais prudentinos, entre eles 

Carlos Alberto Machado, Antonio Alberto Bortoli, João Ceribelli Pacca e Daniel 

Martins Filho, convidados pela comissão “Pró-Prudentão.” (COMISSÃO..., 1978). O 

arquiteto veio de São Paulo para fazer a obra, conforme explica Constantino 

(2012b):  

 

Falei pra ele olha, não temos recurso financeiro, você tem que me ajudar, 
ver o que você pode fazer. Ele acabou me dando um projeto e ele 
empolgou, e uns professores da Unesp fizeram uma maquete, e olha, o 
negócio foi assim vibrante, todo mundo queria ajudar. 

 

Conforme matéria do jornal O Imparcial, em 23 de maio a maquete do 

Prudentão foi exposta no terreno do estádio, e para que a população visitasse, a 

Prefeitura disponibilizou ônibus. Enquanto isso, as máquinas da administração 

pública já trabalhavam nas imediações para alargar as avenidas as quais ligavam os 

bairros próximos. (CHEGOU..., 1979) 

A construção do maior campo de futebol prudentino foi oficialmente iniciada 

na manhã do dia 27 de maio de 1979, um domingo, com autoridades e convidados 

presentes. Paulo Constantino contou que a obra ajudaria o futebol prudentino a 

retornar à divisão especial do futebol paulista, alcançada na década de 1960 pela 

Prudentina e pelo Corinthians de Presidente Prudente2. Ainda durante o evento, 

Constantino enfatizou a certeza de estabelecer o estádio em um bairro pobre, para 

levar desenvolvimento e progresso até aquela região da cidade. (COMEÇAM..., 

1979) 

                                            
2
 Segundo a Federação Paulista de Futebol (2001), a Prudentina, Associação Prudentina de Esportes Atléticos 

(Apea), foi fundada em 1936 e se transformou em um time profissional de futebol em 1948. Teve seu auge nos 

últimos anos de atividade, de 62 a 67, quando disputou 6 vezes o Campeonato Paulista da 1ª divisão. Já o 

Esporte Clube Corinthians de Presidente Prudente, conhecido como Corinthians prudentino ou Corinthinha, foi 

fundado em 1945, e disputou campeonatos de futebol profissional de 1948 a 2000. Jogou uma vez a divisão 

principal do estado, em 60. 
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Em discurso durante a solenidade do dia 27, o vice-prefeito “Professor 

Ditão”, sugeriu que o estádio fosse nomeado Paulo Constantino. (COMEÇAM..., 

1979). Essa sugestão se concretizou em 1982, quando o vice se tornou prefeito de 

Prudente e elaborou o decreto 4.717 (ANEXO A), publicado na íntegra, em 3 de 

março de 96, pelo jornal O Imparcial. Em seguida, a Comissão Opinativa da Câmara 

Municipal, pelo decreto 3075/77, aprovou a indicação do nome. Além disso, “[...] na 

época não existia nenhuma proibição em relação à denominação de logradouros 

públicos com o nome de pessoas vivas. Essa proibição surgiu somente na 

Constituição de 1988 e Lei Orgânica de 1989 [...].” (LEI..., 1996, p. 4-A) 

Com relação à construção do Prudentão, a área passou a receber a 

terraplenagem e a comissão estudou medidas para arrecadar verbas, já que até 

então, os recursos vinham somente do município. Situação alterada no dia 10 de 

junho, quando o então governador Paulo Maluf destinou Cr$ 20 milhões para as 

obras. Entusiasmados com o projeto, Maluf e Otávio Celso, secretário de Esportes e 

Turismo da época, declararam apoio à iniciativa e se dispuseram a colaborar 

(PAULO..., 1979). Em outubro de 79, o prefeito e vice de Prudente foram até o 

Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e se encontraram com Maluf. Na reunião, 

foi assinado um convênio para a liberação de mais Cr$ 10 milhões. (PREFEITO..., 

1979b) 

 

Tinha que recorrer também a algumas pessoas, alguns empresários que 
pudessem nos ajudar de alguma maneira, porque você não faz uma 
grandiosa obra, como é o Prudentão, sem a participação do povo, senão 
torna-se mais cara e talvez até inconveniente às vezes. (CONSTANTINO, 
2012b) 
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FIGURA 3 – Fase de terraplanagem nas obras do estádio Prudentão 

 
Fonte: acervo pessoal Paulo Constantino 

 

Segundo o jornal O Imparcial, as obras estavam em ritmo acelerado, em 

virtude dos Jogos Abertos, realizados no município no fim daquele ano. A intenção 

era que o Prudentão abrigasse a abertura da competição, fato não concretizado. As 

arquibancadas, pré-moldadas, foram fabricadas no setor de construções da 

Prudenco, com dimensões, por peça, de 1,25 metros de comprimento por 90 

centímetros de largura. Fabricação diária de 300 unidades. Essas peças seriam 

colocadas no estádio e “acertadas” com cimento. O sistema de drenagem do 

gramado começava a ser implantado. Tubos furados a cada 16 m e uma camada de 

50 cm de pedras britadas eram colocados. Os alambrados e vestiários também 

começaram a ser implantados. Ao mesmo tempo, a comissão fez estudos para a 

área de estacionamento e escoamento de público. (OBRAS..., 1980) 

 Um projeto de vendas de cadeiras cativas foi enviado ao ministro da 

Fazenda, Ernani Galveas, em 16 de abril de 1980. O documento propunha a 
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comercialização de 5.000 assentos. (PODER..., 1980). Segundo o jornal O Imparcial, 

o Ministério aprovou em 11 de maio. (MINISTÉRIO..., 1980). A Prudenco foi 

credenciada, no dia 17 de maio, pela Receita Federal de Prudente, para executar a 

captação desses recursos (PRUDENCO..., 1980). Atualmente, o Prudentão possui 

1.560 cadeiras cativas. (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, 2010) 

Os serviços de terraplenagem e arquibancadas pré-moldadas foram feitos 

pela Prudenco e pagos pela Prefeitura, o que gerou uma economia de 60 milhões de 

cruzeiros. O Grupo Encalso, empresa de construção civil, colocou suas máquinas à 

disposição. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 

estendeu sua rede de água e esgoto até a região. Já a Caiuá Distribuição de 

Energia S.A. instalou a energia elétrica, e com isso, possibilitou a transferência da 

construção dos bancos pré-moldados para o canteiro de obras. (CONTRA..., 1980) 

Com relação à drenagem, conforme O Imparcial, a Prefeitura adquiriu 

38.000 m de manta de bidin, tipo OP 20, feita de poliéster, que serve como filtro de 

águas pluviais. O sistema chamou a atenção de autoridades de Blumenau, Santa 

Catarina, as quais enviaram um engenheiro para estudar e aplicar a técnica 

futuramente no estádio que pretendiam construir naquela cidade. (PRUDENCO..., 

1980) 

A Prudenco abriu, em junho de 1980, concorrência à venda das cadeiras 

cativas, para conseguir, com o dinheiro, terminar o gramado, os muros e a 

conservação do solo do Prudentão. Os interessados deveriam ter capital social de 

Cr$ 500 mil e um cheque calção de Cr$ 240 mil. A Receita Federal estipulou o preço 

final dos assentos: classe A, Cr$ 33.000, B, Cr$ 22.000 e C, Cr$ 16.500. Os boxes 

de estacionamento também seriam negociados, com valor estipulado em Cr$ 

11.000. (ABERTA..., 1980) 

No dia 22 de junho, foi concluído o serviço de terraplenagem e a abertura da 

avenida que liga o estádio e os bairros vizinhos ao centro. O engenheiro da 

Prudenco, Claudionor Rodrigues de Assis, declarou ao jornal O Imparcial o quão 

difícil foram os trabalhos para planificar as terras do local e explicou sobre o uso de 

explosivos, utilizados devido à grande quantidade de rochas no terreno, o qual 

encareceu um pouco mais o serviço. Falou também sobre o atraso nas obras devido 

às chuvas. (CONCLUÍDO..., 1980) 

A Prefeitura assumiu os serviços de instalação das arquibancadas no início 

de agosto de 1980, mas a falta de recursos gerou empecilhos. (PREFEITO..., 1980). 
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No dia 5 de setembro, já com o gramado concluído, foi construída a rampa de 

acesso do público para as arquibancadas. (PRUDENTÃO..., 1980). A 

comercialização das cadeiras foram iniciadas e, em 7 de setembro, mil unidades já 

haviam sido vendidas. No dia 11 de novembro, o próprio Paulo Constantino adquiriu 

os assentos números 999 e 1.000, como uma forma de incentivar a população. 

(PREFEITO..., 1980b) 

Ainda em novembro, o Governo Federal liberou Cr$ 5 milhões para o 

esporte na cidade, sendo 3 milhões destinados ao Prudentão. (CINCO..., 1980). A 

construção de muretas de contenção e a estrutura de concreto para as 

arquibancadas foram iniciadas em 26 de novembro do mesmo ano. (INICIADA..., 

1980), com 3 mil assentos pré-moldados prontos. A Prudenco adquiriu também as 

cadeiras de alumínio que compõem atualmente o setor nobre do estádio. (FORAM..., 

1980) 

No dia 23 de abril do ano seguinte, chegam os 1.500 assentos de alumínio à 

cidade. Um desfile pelas ruas de Prudente foi realizado, para mostrá-los e promover 

as vendas. (PRUDENCO..., 1981b) 

No cenário político da cidade, mudanças ocorreram em 1981. Paulo 

Constantino decidiu se licenciar da Prefeitura e passou a administração da cidade ao 

seu vice, o “Professor Ditão”. Em 28 de janeiro, o novo prefeito, de acordo com 

Constantino... (1981), anunciou sua equipe de governo e convidou o ex-chefe do 

executivo para presidir a comissão para construção do Prudentão.  

Em matéria realizada pelo O Imparcial, as visitas ao estádio eram 

organizadas pela Prefeitura e foram feitas até por moradores de cidades vizinhas. 

Os corretores atuavam aos sábados e domingos no local, com a venda de cadeiras 

cativas. Havia ainda, na agência do antigo banco Banespa, uma maquete do 

Prudentão exposta. (PRUDENTÃO..., 1981a) 

A obra chegou em sua fase final. O gramado era testado diariamente, pois 

no fim da tarde, operários da obra aproveitavam para jogar futebol. A Prudenco 

contratou, em 20 de fevereiro de 1982, a empresa Soperfil, a qual ficou responsável 

pela cobertura das cadeiras cativas, no valor de 20 milhões de cruzeiros. Em maio, 

ocorreu a construção do alambrado em torno do gramado. Com a conclusão das 

arquibancadas (atual setor verde), vestiários, gramado e alambrado, o trabalho se 

voltou para os banheiros do público, bares, lanchonetes e estacionamento. 

(CONCLUÍDOS..., 1982). O muro de fecho, que cerca todo o estádio, foi finalizado 
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em agosto, com 3 mil metros. Em seguida, começaram a ser construídas as 

bilheterias e colocados os portões de ferro. Por fim, em outubro de 82, o Prudentão 

passou pelos reparos finais, como a pintura. (PRUDENTÃO..., 1982) 

Com a realização dos 56º Jogos Abertos do Interior na cidade de Prudente, 

em outubro de 92, várias praças esportivas locais ganharam melhorias. O Prudentão 

não ficou de fora, e dentre os presentes recebidos no ano de sua primeira década, 

destaque para a inauguração da iluminação, no mesmo mês dos Jogos. Torres com 

os refletores foram instaladas nos cantos do estádio. (ILUMINAÇÃO..., 1992). A 

única existente até hoje é a localizada próxima aos vestiários, a qual não atrapalha a 

visão do público. Das outras torres, restou a base de concreto, ao lado dos bancos 

de reservas.  

 

FIGURA 4 – Prudentão, em 1992, com a instalação dos refletores 

 
Fonte: acervo pessoal Paulo Constantino 

 

Um ano depois, em 1993, o estádio foi marcado pela primeira ampliação das 

arquibancadas, como pode ser percebido em uma matéria divulgada em novembro: 

“A cidade se orgulha de possuir um dos melhores estádios de futebol de São Paulo, 

o Prudentão, cuja capacidade de público está sendo ampliada pela atual 

administração.” (CORINTHIANS..., 1993c, p. 7). As obras foram finalizadas no início 
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de 1994. “[...] O estadio do Prudentão hoje comportando mais de 25 mil 

expectadores, com as reformas de suas dependencias executadas pela atual 

administração.” (CORINTHIANS..., 1994a, p. 12). A nova área ia do fim do atual 

setor verde até o começo do gol à frente da amarela. (BINGÃO..., 1994) 

 
FIGURA 5 – Divisão da antiga arquibancada (atual verde) com o novo setor (atual 

amarelo), construído na primeira ampliação do estádio, em 1993 

 
Fonte: O Imparcial 

 

Com o primeiro jogo entre grandes clubes brasileiros, Palmeiras contra 

Botafogo, em 1995, o campo prudentino recebeu “[...] melhorias nas instalações 

sanitárias, elétrica, gramado, arquibancadas, cabines de rádio e televisão e 

vestiários.” (COMEÇAM..., 1995, p. 8-A). E as arquibancadas não ficaram de fora:  

 

[...] a Polícia Militar apresentou um novo laudo entregue pelo Corpo de 
Bombeiros no qual a capacidade do estádio sobe de 23.751 para 30 mil 
pessoas. Segundo o laudo, no anterior não estava incluído no lance de 
arquibancada recém construído. (PRUDENTE..., 1995, p. 8-A) 

 

Essa área recém-construída, a qual a matéria se refere, trata-se da segunda 

ampliação da capacidade do estádio. Para esse jogo, é possível perceber a 

presença de assentos atrás de todo o gol que fica à frente do setor amarelo, ou seja, 

um prolongamento da construção inicial. (PRUDENTÃO..., 1995a, p. 7-A) 
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FIGURA 6 – Prudentão com o término da segunda ampliação, em 1995 

 
Fonte: O Imparcial 

 

Ainda em 95, após o jogo entre Palmeiras e Botafogo, mais obras ocorreram 

no local. Dessa vez, começou a construção das arquibancadas no lado sul do 

estádio, onde hoje se localiza o setor azul. A nova capacidade foi aumentada para 42 

mil lugares. (PRUDENTÃO..., 1995b). A reforma ficou pronta em fevereiro de 1996. 

(PRUDENTÃO..., 1996) 
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FIGURA 7 – Reinaldo Bastos, ex-vice presidente da Federação Paulista de 
Futebol, e Alfredo Penha, antigo secretário municipal de Obras de Prudente, em 

visita à construção da atual arquibancada azul 

 
Fonte: O Imparcial 

 

No fim de fevereiro e começo de março de 96, o Prudentão ganhou novas 

cores nas arquibancadas, iguais as existentes atualmente (azul, verde e amarela). 

Antes, os assentos eram todos pintados de verde. (PRUDENTÃO..., 1996) 

Com o primeiro clássico entre Palmeiras e Corinthians em Prudente 

confirmado para março de 1996, o município recebeu melhorias. “A duplicação da 

avenida Juscelino K. Oliveira, no trecho da rotatória da Estrada Arthur Boigues ao 

Prudentão, é a única obra ainda em andamento.” (CRESCEM..., 1996, p. 8-A) 

Devido a problemas no jogo com o gramado do Prudentão, como a lama, a 

Federação Paulista solicitou e foi atendida com a instalação de um novo sistema de 

drenagem no estádio. Ao mesmo tempo, ocorriam obras para ampliar as 

arquibancadas, no fim da curva do atual setor amarelo. Vestiários foram ampliados, 

iluminação melhorada, construídos estacionamentos e sanitários. (ESTADO..., 1996) 

Para receber outra partida entre Corinthians e Palmeiras, agora em março 

de 1997, máquinas importadas dos Estados Unidos foram utilizadas para cortar e 

nivelar a grama para a partida. O administrador do estádio, Francisco Bastos, 

conhecido como Chico, acrescentou que além da manutenção do gramado, o asfalto 
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de dentro do estádio, pintura das cadeiras, substituição de grades e carpetes 

também foram providenciados. (PONTO..., 1997) 

No início de 2001, o local passou por reformas e limpeza. “[...] o Estádio 

Eduardo José Farah estava tomado pelo mato. Inclusive nos vãos das 

arquibancadas. Aquela praça esportiva precisou ser interditada para uma reforma 

geral.” (ESTÁDIO..., 2001). Com o palco do futebol limpo, visitas puderam ser 

recebidas, como o jogo entre São Paulo e Corinthians, em abril. 

Anos depois, no dia 21 de abril de 2007, uma ventania, a qual chegou a 111 

km/h, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp, atingiu Prudente e causou 

diversos estragos. Um desses danos ocorreu no Prudentão, que teve sua cobertura 

totalmente danificada, assim como 15 cabines de rádio. De acordo com o secretário 

municipal de Obras da época, os prejuízos podiam somar até 1 milhão de reais, 

apenas no estádio. (CONSTANTE, 2007) 

 

Deu um vento tão grande que ela torceu, ela se torceu todinha. Esse 
engenheiro quando chegou aqui que ele viu, chegou a sair lágrimas dos 
olhos dele, mas quando Deus manda, Deus é poderoso então é o seguinte, 
essa cobertura ela era muito mais grande, então teve que diminuir um 
pouco. E o engenheiro chegou aqui e viu aquela cobertura caída no chão, 
corria lágrimas dos olhos dele. (BASTOS, 2012) 

 

Porém, o Prudentão não viveu apenas de más notícias naquele ano. Como o 

time profissional da cidade em 2007, o Oeste Paulista, chegou à final da 4ª divisão e 

subiu para a 3ª divisão do estadual, algumas melhorias ocorreram no certame. 

 

Os reparos do estádio Eduardo José Farah, Prudentão, começam a ser 
feitos hoje para o jogo final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O 
gramado foi reparado e os funcionários da Prefeitura iniciam hoje a reforma 
das cabines para abrigar os membros da imprensa e os representantes da 
Federação Paulista de Futebol. (PRUDENTÃO..., 2007) 

 

Em 2008, conforme Fernandes (2008a), a reforma completa do campo 

prudentino ainda não tinha acontecido e o Opec estrearia na série A-3 do Paulista. O 

valor estimado para os concertos seria de 400 mil reais. Caso isso não ocorresse, o 

Oeste Paulista não poderia mandar jogos noturnos no estádio.   

Com a demora para resolução dos consertos no Prudentão, surgiram críticas 

da imprensa. Na “Coluna do Semensati” (2008) foi abordado que o descaso com o 

estádio era irritante e havia pessoas na Prefeitura indo contra a maré. Essas e 

outras opiniões contra a demora em se fazer algo no local se intensificaram depois 
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de o jogo entre Corinthians e Fortaleza, cogitado para ser em Prudente, não vir. 

Segundo o diretor técnico do Timão em 2008, o prudentino Antônio Carlos Zago, 

“problemas como iluminação, arquibancada, cabines de rádio e até vestiário 

impedem que uma partida desse tamanho seja na cidade.” (FERNANDES, 2008b).  

As obras decorrentes da retirada das ferragens, as quais duraram cerca de 120 dias, 

atrasaram o processo licitatório.  

Em 15 de agosto de 2008, a cobertura começou a ser instalada e o 

investimento chegou a 230 mil reais. O projeto visou também criar um espaço de 

550 metros quadrados para o novo setor de cabines. Em setembro daquele ano, as 

obras se concretizaram. (COBERTURA..., 2008) 

Com a vinda do jogo entre Corinthians e Noroeste, no início de 2009, 

melhorias no estádio aconteceram: 

 

As obras precisam ficar prontas até a próxima quinta-feira, quando a 
Federação Paulista fará uma visita para viabilizar a realização do jogo do 
Corinthians. Além também de autorizar os jogos do Oeste Paulista na série 
A-3 do Paulista. “No Prudentão, as cabines de imprensa serão 
reconstruídas, as cadeiras numeradas estão sendo soldadas, o mato ao 
redor do estádio já começou a ser retirado”, afirmou o secretário municipal 
de Obras Alfredo Penha. (JOGO..., 2009) 

 

Ainda em 2009, o Estádio Municipal “Eduardo José Farah” recebeu 

melhorias: o Juizado Especial Criminal (Jecrim), o primeiro até então em um estádio 

do interior, e um placar eletrônico. (LOURENÇO, 2009). O secretário de Obras da 

Prefeitura, Alfredo Penha, disse o seguinte:  

 

Qualquer torcedor que quiser fazer uma denúncia ou reclamação deve 
procurar algum policial. Em seguida a pessoa é encaminhada para o Jecrim 
onde será atendida. A implantação do órgão mostra que a cidade e o 
estádio estão prontos para receber qualquer evento (LOURENÇO, 2009, p. 
8A). 

 

Em 2010, houve a mudança do Grêmio Barueri para Presidente Prudente. 

Para poder sediar os jogos do time, o qual estava na primeira divisão do estado e do 

Brasil e mudou o nome para Grêmio Prudente, o Prudentão teve que ser adequado 

pelo Ministério Público Estadual (MPE), por meio de um Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC). Os pedidos foram à instalação de extintores, atualização do projeto de 

incêndio, adequação da distância entre os guarda-corpos das cabines de imprensa e 

as escadas e providenciar um gerador de emergência. (SOLICITA..., 2010) 
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No mesmo ano, o Estádio Municipal “Eduardo José Farah” também passou 

por reparos no gramado e recebeu a instalação de 16 câmeras de monitoramento, 

com valor de R$ 20 mil. (PRUDENTÃO..., 2010) 

Logo após o término das disputas do Brasileirão daquele ano, a Prefeitura 

resolveu tirar todo o gramado do Prudentão e fazer uma mudança completa: 

 

O envelope com a proposta da empresa Cropcenter Agropecuária e 
Comercial Ltda., da capital, será aberto quinta ou sexta-feira. A Cropcenter 
foi a única empresa a se oferecer para fazer a troca do gramado. A 
estimativa da Secretaria de Obras e Serviços Público é que sejam gastos 
R$ 450 mil na obra. Além do gramado, o Prudentão ganhará um sistema de 
irrigação automatizado. (GRAMADO..., 2010, p. 7A) 

 

Em 2011, o Prudentão recebeu incentivo financeiro de R$ 719 mil para 

cumprir o TAC, exigido pelo Ministério Público Estadual (MPE), em março de 2010. 

O estádio, que tinha 16 câmeras, passou a contar agora com 42. (PRUDENTÃO..., 

2011) 

 

3.2 Três Décadas de Jogos e Eventos 

 

A inauguração do estádio prudentino foi em 12 de outubro de 1982. Os 

ingressos para aquele dia custaram entre Cr$ 300 e Cr$ 500. O público presente 

pode conferir apresentações, homenagens e o principal, bola rolando. Veteranos da 

Prudentina e do Corinthians prudentino se enfrentaram, antes do jogo amistoso entre 

os times profissionais do Corinthinha e do Santos Futebol Clube. (DIRCEU..., 1982) 

 

Na época o Corinthinha tava quebrado e tinha um time fraco, foi então que 
buscaram reforços no Grêmio de Maringá, no Operário de Mato Grosso e 
por aí, formaram um tremendo catadão pra fazer esse jogo. O Santos tinha 
até um bom time na época. (ALVES, 2012) 

 

Cerca de 20 mil pessoas, de acordo com publicação do jornal O Imparcial 

(SANTOS..., 1982), assistiram o primeiro jogo no estádio. A vitória foi da equipe 

visitante, com gol de Paulinho. Santos (2012) conta que na inauguração tinha 

apenas 13 anos, mas o estádio estava com “um clima familiar, gostoso”. Para Alves 

(2012), “o estádio viu um jogo espetacular, com lotação absoluta.” E quem trabalhou 

nesse jogo sentiu a mesma emoção. 
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E foi bom também porque o Corinthinha estava com mais um lugar pra 
mandar seus jogos, mas na época ali era só vale e muito mato, com o 
Prudentão e com esse jogo o pessoal começou a valorizar e o Corinthinha 
começou a alternar jogos no Parque São Jorge e no Prudentão. A imprensa 
começou a incentivar e na época a gente assistia aqui os canais que 
vinham do Paraná. Foi nesse meio tempo aí que a rádio Comercial também 
decidiu investir em uma equipe de esportes. (ALVES, 2012) 

 

FIGURA 8 – Equipe do Corinthians prudentino no jogo inaugural do Prudentão, em 
1982 

 
Fonte: acervo pessoal Paulo Constantino 
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FIGURAS 9 – Equipe do Santos no jogo inaugural do Prudentão, em 1982 

 
Fonte: acervo pessoal Paulo Constantino 
 

A segunda partida do estádio foi realizada um mês e oito dias depois da 

inauguração, a primeira por uma competição profissional. Corinthians local e 

Jabaquara empataram em zero a zero, pelo Campeonato Paulista da 2ª divisão. 

(CORINTHIANS..., 1982) 

O Corinthians prudentino, único time de futebol profissional da cidade na 

época, realizou alguns sorteios da chamada “Dezenas da Sorte”, no Prudentão, 

entre 1985 e 1986, a fim de angariar verbas para a equipe. Cerca de 10 mil pessoas 

compareceram a uma das edições. (“PRUDENTÃO”..., 1986) 

O conhecido e folclórico atleta Dadá Maravilha, no dia 16 de fevereiro de 86, 

então com 40 anos de idade, participou de uma partida amistosa no campo 

prudentino. O jogador representou a equipe do Atlético Douradense, do Mato Grosso 

do Sul. (PERANTE..., 1986). No mesmo ano, o Prudentão também foi utilizado em 

partidas do Campeonato Paulista da 2ª divisão pelo time da cidade (NOROESTE..., 

1986). 
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Com situação financeira difícil, o Corinthinha começou a explorar 

publicidades no estádio, ao colocar placas em volta do campo com diversas marcas 

regionais, algo até então inédito em Prudente. (PUBLICIDADE..., 1986) 

No dia 14 de junho daquele ano, houve um amistoso entre Corinthians da 

capital e o homônimo de Prudente. Como ocorria ao mesmo tempo a Copa do 

Mundo no México, alguns dos principais jogadores do Timão não participaram da 

partida, como o Casagrande, atual comentarista da TV Globo. O duelo atraiu cerca 

de 3 mil pessoas ao Prudentão, e terminou em dois a um para a equipe visitante. 

(AMISTOSO..., 1986) 

Uma Seleção Brasileira de craques também jogou no Prudentão em 86, 

contra um time amador local, intitulado Liberais Esporte Clube. O jogo teve 

transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes nacional, terminou 4 a 1 para os 

selecionados, e contou com a participação do jogador Rivelino, além do narrador 

Luciano do Vale como técnico. A renda da partida foi destinada à Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (Apae) e à Rede Feminina de Combate ao Câncer. 

(SELEÇÃO..., 1986) 

Após o término do Campeonato Paulista da 2ª divisão, o estádio Paulo 

Constantino ficou um período sem sediar jogos oficiais, de outubro de 86 a abril de 

87. A abertura profissional do Prudentão em 87 foi no mês de maio, em um jogo 

entre o Corinthinha e o Clube Atlético Candidomotense, de Cândido Mota (SP). A TV 

Bandeirantes exibiu a reprise da partida para a região de Prudente. (HOJE..., 1987) 

Antes de uma partida contra o Araçatuba, ainda em 87, e já classificado para 

a próxima fase do campeonato estadual, a diretoria do Corinthinha cogitou solicitar à 

Federação Paulista de Futebol (FPF) que colocasse a equipe prudentina em um 

grupo com adversários os quais possuíam campos quase do tamanho do Prudentão. 

Como o estádio prudentino teve e tem dimensões próximas ao limite máximo 

instituído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os diretores alegaram ser 

prejudicados quando a equipe realizava jogos em estádios acanhados. (ALVI-

NEGRO..., 1987) 

E não somente o time local reconhecia as dimensões do gramado. Antes de 

um duelo contra o Lençoense, o técnico do clube de Lençóis Paulista disse que seus 

comandados não jogariam fechados, devido às dimensões do Prudentão. 

(CORINTHIANS..., 1987) 
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Porém, o maior público divulgado em 1987 não ocorreu graças a uma 

partida de futebol, e sim por meio de uma festa de Natal no estádio. 

Aproximadamente 10 mil pessoas presentes. (FESTA..., 1987) 

Em 1988, o Prudentão recebeu amistosos e partidas do Campeonato 

Paulista da 2ª divisão. (CORINTHIANS..., 1988). Um jogo de destaque foi o empate 

do Corinthinha diante da equipe do Marília, partida com maior público naquele ano 

no estádio prudentino. As 8.962 pessoas que pagaram ingresso deixaram o “[...] 

Prudentão nunca antes tão bonito e cheio [...]” (MARÍLIA..., 1988, p. 12), e ocuparam 

até os barrancos. 

No mesmo ano, Enio Perrone, ex-presidente do Corinthians prudentino, 

resolveu pedir demissão. Na carta enviada à diretoria do time estavam escritas as 

seguintes palavras: 

 

Quando assumimos a Presidência havia apenas uma equipe esportiva de 
radio na cidade, hoje são quatro emissoras fazendo esportes o que mostra 
a força do futebol profissional. A TV Bandeirantes mostrou durante 
praticamente dois anos o Vídeo Tape dos jogos para quase todo Estado de 
São Paulo, a TV Globo deu cobertura aos jogos mantendo sempre 
reportagem no Globo Esporte e a TV Cultura mostrou Pres. Prudente várias 
vezes para todo Estado no horário dominical. Os esportistas viveram 
grandes momentos chegando inclusive “lotar o Prudentão” fato que havia 
sido conseguido apenas na inauguração, com jogos de futebol. (CARTA..., 
1988, p. 16) 

 

“Prudentão vai reabrir os seus portões hoje para o amistoso Corinthians PP 

e Olímpia” (PRUDENTÃO..., 1989, p. 16a). Começou mais um ano para o estádio 

prudentino, em março de 1989. A primeira partida oficial foi a vitória de um a zero do 

Corinthinha sobre o Votuporanguense, no Campeonato Paulista da 2ª divisão, com a 

presença de 986 pessoas que pagaram ingresso. (CORINTHIANS..., 1989c) 

Em outras partidas no ano, o público não compareceu ao Prudentão como 

se esperava, diferentemente de 88, e parecia prever o futuro da equipe local: o 

rebaixamento. O Corinthinha caiu para a 3ª divisão estadual. Realidade ruim também 

para o estádio prudentino, o qual perdeu notoriedade. (CORINTHIANS..., 1989b) 

Em dezembro de 1989, o Prudentão recebeu um jogo diferente até então. 

Um amistoso das equipes juvenil e júnior entre a seleção do Japão e o Corinthians 

prudentino. O time da cidade venceu por placares amplos: seis a um e quatro a um, 

respectivamente. (CORINTHIANS..., 1989a) 
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Na temporada seguinte, em 1990, a diretoria do Corinthians PP lançou uma 

campanha para renovação das placas de publicidade as quais ficavam às margens 

do gramado do estádio. Até então, 42 cercavam o campo de futebol. 

 

O interesse pela renovação dos contratos das placas tem sido de grande 
aceitação por parte dos empresários, principalmente pelo fato de que a 
futura TV Diário e a TV Bandeirantes farão a cobertura dos jogos do 
Corinthians prudentino no próximo campeonato. (DIRETORIA..., 1990, p. 
12) 

 

A primeira notícia sobre “bola rolando” no estádio, naquele ano, foi com o 

empate sem gols entre os Corinthians de Presidente Prudente e de Venceslau, em 

um amistoso. (PRIMEIRO..., 1990). Além dessa, o Prudentão recebeu partidas do 

campeonato estadual da 3ª divisão (CORINTHIANS..., 1990) e a chegada do Papai-

Noel, de pára-quedas. (CHEGADA..., 1990) 

Um desejo que a diretoria do Corinthinha tinha, desde 1986, de mandar 

jogos da equipe profissional no estádio Caetano Peretti, começou a virar realidade 

em 91. Naquele ano, a equipe disputou a 3ª divisão do Campeonato Paulista e 

mandou algumas partidas no campo localizado na Vila Formosa, em Presidente 

Prudente, e outras no Prudentão. Com isso, o estádio Paulo Constantino começou a 

ser deixado de lado pelo único time profissional da cidade. (CORINTHIANS..., 1991) 

O ano de 1992 começou para o Prudentão com um “Festival de Prêmios”, 

promovido pela Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes. O festival 

distribuiu mais de Cr$ 100 milhões3, em janeiro. Nesse evento, “estima-se que mais 

de 20.000 pessoas estavam presentes, ocupando as arquibancadas e parte do 

campo.” (MILHARES..., 1992a, p. 13). Outra edição desse mesmo festival ocorreu 

em abril de 1992, com mais de 30 mil pessoas no Prudentão. (MILHARES..., 1992b) 

No mundo do futebol, 92 começou em março, quando o Corintinha 

abandonou de vez o estádio Paulo Constantino. Naquele ano, todos os jogos 

profissionais da equipe foram no Caetano Peretti. Essa mudança foi justificada pela 

diretoria por o campo da Vila Formosa estar localizado na zona sul da cidade, área 

de grande concentração populacional, diferentemente do Prudentão, que não 

possuía tantos habitantes em seu entorno, como pode ser percebido nessa imagem. 

 

                                            
3
 Para se obter o valor em reais do Cruzeiro vigente de 1990 a 93, divide-se a quantia antiga por 2.750.000. Com 

isso, 100 milhões de cruzeiro resulta em aproximadamente 36 reais. 
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FIGURA 10 – Visão panorâmica da região oeste de Presidente Prudente, onde está 
localizado o Prudentão 

 
 

 

Fonte: acervo Prefeitura de Presidente Prudente 

 

Outros aspectos foram levados em conta para essa alteração. “O Prudentão 

é rejeitado por estar distante da ‘concentração’ do clube, exigindo gasto com o 

transporte. Jogo no ‘Caetano’ é defendido pelo aspecto torcida, que pode exercer 

pressão estando mais próxima do campo.” (CORINTHIANS..., 1992a, p. 12) Até 

então, como informa a mesma matéria, o Caetano Peretti tinha capacidade para 4 

mil torcedores, e o Prudentão, 15 mil. 

O único Corinthians prudentino a jogar no Prudentão, em 92, foi o time 

júnior. O profissional do alvinegro apenas realizou treinos no maior estádio da 

cidade. (CORINTHIANS..., 1992b) 

Mas não só notícias ruins abordaram o Prudentão em 1992. O 56º Jogos 

Abertos do Interior foi realizado em Presidente Prudente, em outubro, e o estádio 

Paulo Constantino recebeu a cerimônia de abertura. Atletas como Róbson Caetano, 

Aurélio Miguel e Rogério Sampaio, além de competidores de 117 municípios do 

estado de São Paulo, estiveram presentes. Segundo algumas pessoas entrevistadas 

por La Luna (1992, p. 1), a cerimônia foi marcante. “Eu nunca vi um espetáculo 

como esse”, disse a jornalista Neuza Mattos.   
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Vinte e cinco mil pessoas, ou mais, presenciaram um espetáculo de rara 
beleza, de luxo e refinamento. Será mesmo difícil qual dos segmentos mais 
agradou, porque todos se encontravam em alto nível. A abertura da 
cerimônia comoveu, desde a entrada das delegações ao desdobramento do 
pavilhão nacional pelos atiradores. [...] Mas a grande surpresa mesmo foi o 
comportamento do público. Nunca se viu, em aglomeração numerosa, tanto 
calor humano. O público vibrou e aplaudiu tudo o que viu. O prudentino, nas 
arquibancadas acabou se transformando num detalhe importante, pela 
integração espontânea a uma noite de glória de nossa cidade. 
(COMPETÊNCIA..., 1992, p. 1) 

 

E o ano de 92 não parou por aí. Mais um grande evento teve como sede o 

Prudentão, em dezembro. Cerca de quatro mil pessoas foram ao estádio assistir um 

jogo da Seleção Brasileira de masters, comandada pelo tricampeão do mundo 

Rivelino, a qual contou com craques como Zenon, Edu, Luiz Pereira e Edu Bala. A 

partida, contra um selecionado máster de Prudente e região, terminou em seis a um 

para a seleção nacional. A equipe prudentina se reforçou com nada menos que 

Valdir Peres no gol, atleta campeão paulista e brasileiro pelo São Paulo. Uma partida 

em prol da Apae de Presidente Prudente. (MASTERS..., 1992) 

O Prudentão recebeu novamente partidas profissionais de futebol em 1993, 

disputadas pelo Corinthinha, e apareceu na televisão, com a exibição de um 

compacto pela TV Bandeirantes regional, do jogo entre Corinthians PP e Lençoense, 

no dia 30 de maio de 1993. A partida terminou dois a zero para o time local, com 616 

torcedores que pagaram ingresso. (CORINTHIANS..., 1993) 

Naquele ano, o Prudentão também foi utilizado pelo Corinthians prudentino 

júnior, para disputar o Campeonato Paulista da categoria em que se sagrou 

campeão (CORINTHIANS..., 1993b), e em jogos da extinta Copamepp 

(SEMIFINAIS..., 1993c), uma espécie de amador municipal. Além disso, no dia 12 de 

outubro, houve um show do Zezé Di Camargo e Luciano no estádio. (PÓDIUN..., 

1993) 

Em 27 de março de 94, cerca de 35 mil pessoas foram ao evento “Bingão 

Milionário da Apea-Cap.” (CONCENTRAÇÃO..., 1994). Esse sorteio, o qual 

contemplava a população com carros, motos e bicicletas, também foi realizado nos 

dias 8 de maio e 12 de junho daquele ano, no Prudentão, sempre com a presença 

de mais de 30 mil expectadores. (SUCESSO..., 1994) 

O estádio prudentino recebeu, em 94, o primeiro jogo profissional de futebol 

à noite em suas instalações: Corinthians prudentino zero a zero com o Rio Preto, no 
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dia 23 de fevereiro de 94, pela 3ª divisão estadual. (CORINTHIANS..., 1994b). 

Outras partidas naquele ano também foram no período noturno. 

Ainda em 94, nas partidas entre o Corinthians local com o Taubaté e o 

Independente de Limeira, o árbitro foi Oscar Roberto de Godoy (CORINTHIANS..., 

1994c), profissional conhecido o qual esteve a frente de grandes partidas do futebol, 

como finais de Campeonato Brasileiro. (CORINTHIANS..., 1994d) 

No mesmo ano, a Seleção Brasileira de ex-jogadores voltou a atuar no 

estádio Paulo Constantino, contra um selecionado local. Os jogadores nacionais os 

quais entraram em campo foram “[...] Ado (Ronaldo), Wilson Curi, Joel, Alfredo 

Mostarda, Carpinelli, Lima, Marco Aurélio, Romeu, Vaguinho, Lola, Washington, 

Mauro, Paulo, Vágner Basílio, Play, Ricardo Almeida.” (MASTER..., 1994, p. 15). O 

jogo terminou em dois a dois. 

Em 95, no dia 28 de maio, “mais de 30 mil pessoas compareceram no 

Estádio Prudentão [...] para o sorteio do Bingo em prol da Santa Casa de 

Misericórdia de Presidente Prudente” (BINGO..., 1995, p. 5-C). O evento teve como 

prêmios vários carros. Outra edição foi realizada no dia 23 de julho de 95, no mesmo 

local. (FESTIVAL..., 1995) 

A primeira partida envolvendo times consagrados do futebol brasileiro, em 

um campeonato profissional, no Prudentão, foi entre Palmeiras e Botafogo, pelo 

Brasileiro de 95. O jogo ocorreu no dia 7 de setembro. Antes do duelo, a Amepp, 

atual Secretaria de Esportes de Presidente Prudente (Semepp), realizou o 

recadastramento das cadeiras cativas do estádio. Isso porque existiam 1.400 

assentos para mais de 2 mil títulos, que foram vendidos anteriormente. Pessoas já 

falecidas e outras não residentes mais na cidade faziam parte da antiga contagem. 

(AMEPP..., 1995a) 

“Uma grande festa foi feita pelos torcedores de Presidente Prudente e 

região. Mais de 20 mil pagantes assistiram o jogo no Prudentão.” (PRUDENTE..., 

1995, p. 1). A partida terminou em dois a um para o Palmeiras e reuniu craques 

como Veloso, Antônio Carlos, Flávio Conceição, Amaral, Cafu, Edílson e Muller 

(Palmeiras), além de Narcísio, Donizete e Túlio “Maravilha” (Botafogo). Os técnicos 

eram Carlos Alberto Silva e Paulo Autuori. Os palmeirenses Edílson e Muller e o 

botafoguense Sérgio Manoel marcaram os gols. (PALMEIRAS..., 1995) 

E o jogo entre os clubes paulista e carioca foi um divisor de águas para a 

história do Prudentão. Com aquele duelo sendo elogiado pela imprensa nacional, 
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devido à organização, outros times do Brasil se mostraram interessados em atuar no 

estádio. (GRÊMIO..., 1995). Embora houvesse o surgimento de boatos, muitas 

outras partidas foram realizadas com equipes nacionais. Desde o clássico de 95, 

ocorreram 29 confrontos com a presença de pelo menos um time grande do futebol 

brasileiro, no estádio, segundo o Futpédia (2012). 

Depois de alguns rumores, a FPF presenteou Prudente com a partida 

Corinthians e Palmeiras, no dia 3 de março de 1996. A perspectiva era grande na 

cidade. 

 

Hotéis lotados, restaurantes, bares e lanchonetes, vivendo a expectativa de 
acabar com estoques, comércio ambulante batendo recorde de público e 
um grande clima de nostalgia no ar, daqueles que marcaram época quando 
Prudentina e Corintians de Prudente, desfilavam (sic) pela divisão principal 
do futebol paulista. (CLÁSSICO..., 1996, p. 1) 

 

Cerca de 350 pessoas trabalharam no esquema de segurança naquela 

partida. (EQUIPES..., 1996). Torcedores vieram de vários estados do Brasil 

(CLÁSSICO..., 1996), e aqueles que não presenciaram o duelo no campo, assistiram 

ao vivo por meio do canal pago ESPN Brasil. (PALMEIRAS..., 1996a). Emissoras de 

rádio de todo o país, como a Jovem Pan AM, também fizeram a cobertura, assim 

como profissionais do Estado de S. Paulo, da Revista Placar, do Jornal da Tarde e 

do Diário Popular. (O IMPARCIAL, 1996a)  

O juiz alemão Markus Merk, da Confederação Européia de Futebol, apitou o 

jogo. (PALMEIRAS..., 1996b). Com relação aos atletas, vários craques em campo: 

Djalminha, Júnior, Célio Silva, Edmundo, Cafú, Ronaldo (goleiro), Zé Elias, 

Marcelinho Carioca, Veloso, Rivaldo, Luizão e outros, além do técnico Wanderley 

Luxemburgo. (PRUDENTE..., 1996). No fim, três a um para o Palmeiras. 

(PALMEIRAS..., 1996b) 

Houve um equívoco da FPF na hora de vistoriar o local da partida. “A 

capacidade do estádio, conforme cálculo da federação, é para 50 mil torcedores.” 

(DIRIGENTES..., 1996, p. 6-A). Isso porque “sobrou torcida e faltou arquibancada no 

clássico, mais de 2 mil pessoas ocuparam assistiram (sic) o jogo de um barranco. 

Foram ao Estádio 45.953 pessoas dos 50.562 ingressos colocados a venda.” 

(FALTA..., 1996, p. 6-A). O barranco ao qual a matéria se refere ficava no fim da 

arquibancada amarela, atualmente em frente às cabines de imprensa. Aquela área 
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era a única que não possuía assentos. Mesmo com o erro, a partida é até hoje a de 

maior público na história do Prudentão. 

 

FIGURA 11 – Parte dos 45.953 torcedores pagantes no jogo entre Palmeiras e 
Corinthians, em março de 1996, ocuparam os barrancos do Prudentão onde 

atualmente se encontra a arquibancada amarela 

 
Fonte: O Imparcial 

 

E quem pensa que esse jogo valeu pelo ano inteiro na cidade se engana. 

Pouco mais de um mês depois, e o Prudentão já era notícia novamente na mídia 

nacional. Palmeiras e São Paulo se enfrentaram pelo Campeonato Paulista de 1996. 

(ESTADO..., 1996). Dentro de campo, mais craques atuaram e o árbitro dessa vez 

veio da Inglaterra. No fim, três a dois para o Palmeiras, com 35.182 torcedores 

pagantes. (FUTPÉDIA, 2012) 

Várias outras partidas ocorreram no Prudentão naquele ano, como os jogos 

do Corinthians prudentino pelos campeonatos Paulista e Brasileiro Série C. 

Inclusive, algumas partidas do time local chegaram a receber públicos superiores a 

10 mil pessoas, como o último jogo do estadual, o qual valia o título, entre 

Corinthians PP e Matonense, no dia 25 de agosto de 96: cerca de 24 mil pessoas. 

(“É CAMPEÃO”..., 1996) 

Ainda em 96, uma partida de destaque foi o amistoso entre a Seleção 

Paulista e a Seleção Carioca, onde mais jogadores conhecidos se apresentaram no 

gramado prudentino. Nesse jogo, ficou evidente que o Prudentão ainda precisava de 

melhorias. “Os profissionais da cabine foram os que mais sofreram. Além de 

prejudicos (sic) pela queda de energia, na maior parte do jogo, todos ficaram 
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expostos ao frio e ao vento nas desconfortáveis cabines do Prudentão.” 

(ORGANIZAÇÃO..., 1996, p. 1-E) 

No dia 1º de fevereiro de 1997, o estádio foi palco do clássico paulista entre 

Santos e Palmeiras, pela semifinal do Torneio Rio–São Paulo. Partida a qual 

terminou em um a zero para o Palmeiras, com 18.249 pessoas pagantes. Para o 

evento, o 18º Batalhão da Polícia Militar (PM) colocou à disposição 135 homens. O 

major Augusto Cunha, comandante interino do 18º Batalhão, disse que não tinha 

nada contra aquele jogo ser realizado em Prudente, mas o problema “era o número 

reduzido de homens. [...] O ideal seriam 288 policiais.” (COLOCARÁ..., 1997) 

Segundo Martinez (2012), em dias de clássicos como esse o trabalho da 

Polícia Militar é diferente. Assim que a PM é informada da vinda de clássicos para 

Prudente, inicia-se o contato com as torcidas organizadas. “Essa reunião 

normalmente ela acontece na sede do Batalhão da Polícia de Choque que é o 

batalhão de São Paulo, que cuida do policiamento em praça desportiva”. Durante 

essas reuniões, a Polícia combina com as torcidas os horários de saída da Capital, a 

escolta é feita de São Paulo até Prudente. Depois, é feito todo o trabalho de logística 

para estimar quantos homens, viaturas e animais serão precisos.  

Após esse jogo outro clássico aconteceu em Prudente. Dessa vez, 

Corinthians e Palmeiras pisaram no gramado. A partida entre os rivais ocorreu no dia 

9 de março. Na ocasião, o Prudentão foi palco do maior público do Campeonato 

Paulista 97 até aquele dia, com 35.114 pessoas. O duelo terminou em dois a dois. 

(FUTPÉDIA, 2012). Quatrocentos policiais fizeram a segurança dos torcedores que 

foram ao estádio. (CILO..., 1997a) 

Alguns nomes do jornalismo esportivo elogiaram o fato de aquele clássico 

ter ocorrido no interior. José Silvério, da rádio Jovem Pan AM, afirmou que as 

pessoas do interior valorizam mais os bons espetáculos. “Na hora da transmissão, a 

gente sente mais calor humano.” Já para Flávio Prado, da mesma emissora, 

“Prudente tem tudo para recepcionar os principais jogos do futebol brasileiro.” O 

jornalista Oscar Ulisses, da Rádio Globo de São Paulo, disse estar acostumado a 

frequentar a cidade prudentina e não se surpreendeu com o público. “Como em todo 

o interior, as pessoas daqui vêem o futebol pelo lado mais romântico e singelo. Isso 

é muito legal.” (CILO, 1997b) 

Em 1998, o ano mal havia começado e o Prudentão já recebeu mais um jogo 

entre grandes equipes brasileiras. Em 24 de janeiro, Palmeiras e Corinthians com 
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um público de 15.142 pessoas, se enfrentaram. Seis gols marcados, e quatro a dois 

no placar para o Palmeiras. (VERDÃO..., 1998) 

E o campo prudentino continuou a receber equipes da 1ª divisão em 98. Em 

fevereiro, São Paulo e Santos empataram por um gol, pelo Torneio Rio-São Paulo, 

diante de 14.800 espectadores. O jogo reuniu três jogadores da região: o 

bernardense Zé Carlos e o dracenense Adriano Gerlin, ambos do São Paulo, e 

Elder, de Irapuru, que jogava pelo Santos. (JOGO..., 1998) 

Diante dos recentes jogos ocorridos em Prudente, Pelagio (1998), do O 

Imparcial, entrevistou Eduardo José Farah, o qual apontou o Prudentão como um 

dos melhores estádios do interior. 

Mas não só partidas da elite do futebol eram realizadas no estádio 

prudentino. Em 1999, assim como em 1998, o Corinthians prudentino utilizou o 

campo para jogos profissionais da 2ª divisão. Em um desses encontros, contra o 

Juventus, ocorreu uma briga entre os jogadores. No placar, três a zero para o clube 

visitante. (SEMENSATI, 1999) 

Em outubro, o Estádio Municipal “Eduardo José Farah” foi palco de um 

peneirão do clube carioca Vasco da Gama, que reuniu 3.500 garotos. (XAVIER, 

1999). O último evento que ocorreu no Prudentão, naquele ano, foi o show de 

“Sandy e Junior”, em uma programação do Natal. (MOTTA, 1999) 

Três jogos de campeonatos diferentes das primeiras divisões foram 

realizados em Prudente, em 2001. Pelo Paulista, em abril, o São Paulo venceu o 

Corinthians por três a um. Mais de 40 mil pessoas viram Luís Fabiano marcar dois 

gols. (MAIS..., 2001) 

Em junho, 16.813 pessoas assistiram Corinthians três a zero contra a Ponte 

Preta, pela semifinal da Copa do Brasil. A PM contou com 400 soldados para escolta 

das torcidas. O time da capital paulista foi vencedor e quebrou o tabu de nunca ter 

ganhado no Prudentão. (OLIVEIRA; PEDRINI, 2001)   

Já em agosto de 2001, o Prudentão foi sede da abertura oficial do 

Campeonato Brasileiro da 1ª divisão. O Corinthians venceu o Vitória por dois a zero, 

com gols de Paulo Nunes e Ricardinho. (GRANDE..., 2001) 

Sai ano, entra ano, e os grandes jogos continuavam a serem realizados no 

Prudentão. No dia 31 de março de 2002, Corinthians e São Paulo se encontram 

novamente em Prudente. De acordo com o jornal Oeste Notícias, mesmo com o jogo 

acontecendo em um domingo de Páscoa, mais de 35.000 pessoas foram ao campo. 
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(PRUDENTE..., 2002). Conforme a publicação, esse foi o segundo maior público do 

Torneio Rio-São Paulo no Estado paulista. Para manter a segurança, 330 homens da 

PM trabalharam no jogo, com “reforço de mais 19 homens e 15 cavalos, a cavalaria 

de Marília. Além dos policiais militares da tropa de choque da Rondas Ostensivas 

com Apoio de Motocicletas (Rocam).” (TREZE..., 2002) 

Para finalizar o ano, o Prudentão recebeu mais um amistoso entre a Seleção 

Brasileira de ex-jogadores e os veteranos do Corintinha. Além dos antigos craques 

do Brasil, os torcedores puderam ver o goleiro Nei, titular do Corinthians da capital 

em 1998. Parte da renda daquele evento, realizado no dia 1º de dezembro, foi doada 

para o Hospital do Câncer. O placar final foi de três gols a um para os visitantes. 

(SELEÇÃO, 2002) 

Em 2003, no dia 4 de novembro, o Farahzão, como também passou a ser 

conhecido o Estádio Municipal “Eduardo José Farah”, recebeu o jogo entre Marília e 

Botafogo (RJ), pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O placar final foi um empate 

sem gols, diante de 9.064 pessoas. (MARÍLIA, 2003) 

O Marília, frequente adversário do Corinthians prudentino, voltou a jogar no 

Prudentão, agora contra o Palmeiras, em 24 de janeiro de 2004. Placar final de dois 

gols a um para o time do interior paulista, diante de 3.910 torcedores pagantes. 

Renda de 51.365 reais. O jogo aconteceu em Prudente pois o estádio da equipe 

mariliense, Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, havia sido interditado pela 

FPF para adequações. (SORATO..., 2004). Naquele ano, o Prudentão voltou a ser a 

casa do Marília em outra partida, no dia 8 de fevereiro, contra o Paulista de Jundiaí. 

(MARÍLIA, 2004)    

E não somente jogos oficiais foram realizados no estádio em 2004. Em 29 

de fevereiro, o Daniel Futebol Clube, equipe do cantor sertanejo Daniel, venceu por 

dois a um a Seleção Amadora de Prudente, em jogo beneficente. Cerca de 20 mil 

pessoas foram ao local, e como os ingressos foram trocados por 2 kg de alimentos, 

houve a arrecadação de aproximadamente 35 toneladas de mantimentos não-

perecíveis. A ajuda chegou a 57 entidades assistências da cidade. (ALIMENTOS..., 

2004). No mesmo ano, o Prudentão abriu espaço também para o sorteio de 2.400 

lotes do km 6, doados pela Prefeitura prudentina. Compareceram cerca de 3 mil 

pessoas. (SEIS..., 2004)   

Pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de novembro de 2004, 

Santos e Goiás disputaram no Estádio Municipal “Eduardo José Farah” mais uma 
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partida da 1ª divisão. Com uma renda total de 261.570 reais, 21.340 pessoas 

pagaram ingresso. (DUELO..., 2004). O time santista venceu o Goiás por dois a um, 

com dois gols de William. Naquele jogo, havia a expectativa do Robinho entrar em 

campo, fato que não se concretizou devido à mãe do jogador ter sido sequestrada. 

(DUELO..., 2004). No mesmo ano, o Santos se sagrou campeão brasileiro. 

Em 2006, o futebol prudentino enfrentou mudanças. Com o fim do 

Prudentino, surgiu o Oeste Paulista Esporte Clube (Opec). O Presidente Prudente 

Futebol Clube (PPFC) era a outra equipe profissional da cidade. (REGIÃO..., 2006). 

Quase 40 anos depois, Prudente voltou a ter dois times em disputas da FPF. Isso 

havia ocorrido, pela última vez, com Corinthians prudentino e Prudentina. 

No dia 1º de fevereiro daquele ano, Prudente reviveu os antigos clássicos 

locais. Isso porque o Opec enfrentou o PPFC, na estreia do Campeonato Paulista da 

4ª divisão. Um empate sem gols no Prudentão. (ABREM..., 2006) 

Quase dois anos depois, o Estádio Municipal “Eduardo José Farah” voltou a 

receber partidas de equipes da série A. Palmeiras e São Paulo jogaram, no dia 24 de 

setembro de 2006, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como era de praxe, o 

transporte público, em toda cidade, foi alterado para partida. Dentro de campo, o 

Palmeiras venceu o São Paulo por três a um, com gols de Nen, Paulo Baier e 

Marcinho, diante de 20.839 torcedores. Souza marcou o único gol do São Paulo. 

Mesmo com a derrota, o São Paulo se tornou, naquele ano, tetracampeão brasileiro. 

(VERDÃO..., 2006) 

Jogos profissionais, entre equipes consagradas do futebol brasileiro, partidas 

festivas, eventos beneficientes, Seleção Brasileira de ex-jogadores. A história do 

Prudentão foi marcada por diversos momentos diferentes. E em 2007, mais uma 

página nova foi escrita. O Prudentão recebeu, pela primeira e única vez, uma final de 

campeonato profissional. Além disso, depois de 47 anos, um time prudentino se 

tornava campeão novamente. O feito foi conquistado pelo Oeste Paulista, no dia 13 

de novembro. Cerca de 3 mil pessoas assistiram à vitória de dois a um da equipe 

local, sobre o Itapirense, de Itapira. (FERNANDES, 2007) 

No âmbito político, com as eleições recém-finalizadas em 2008, Milton 

Carlos de Mello, Tupã, se tornou o novo prefeito de Prudente. Uma das primeiras 

ações dele no cargo foi se reunir com a Federação Paulista de Futebol. Dentre os 

diversos assuntos, um dos mais importantes seria reivindicar a vinda de jogos do 

Campeonato Paulista para o Prudentão. (PRUDENTÃO..., 2008b) 
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E o encontro deu resultado. O ano de 2009 começou para o estádio 

prudentino, no panorama do futebol, com o jogo entre Corinthians e Noroeste, válido 

pelo torneio estadual. (JOGO..., 2009) 

Em um treino solidário do Corinthians, dias depois da vitória sobre a equipe 

de Bauru por dois a zero, 8.000 pessoas foram ao Prudentão. Para entrar bastava 

entregar 1 kg de alimento nos portões do estádio. Toda essa movimentação era 

explicada pela presença do maior artilheiro em Copas do Mundo, o atacante 

Ronaldo. (FERNANDES, 2009a). 

De acordo com Sanchez (2009), antes mesmo do duelo entre Corinthians e 

Noroeste, em 25 de fevereiro, chegou a notícia: Palmeiras e Corinthians iriam se 

enfrentar no dia 8 de março, no Prudentão. O presidente da FPF, Marco Polo Del 

Nero, afirmou que o estádio era belíssimo e tinha todas as condições de receber o 

clássico.  

A data do jogo chegou e todo o ambiente estava pronto para, depois de três 

anos, o estádio receber mais um clássico paulista. Naquele confronto, o público foi 

de 44.479 pessoas, o segundo maior da história do Prudentão, perdendo apenas 

para os 45.972 torcedores presentes no Palmeiras e Corinthians, em 1996. A partida 

ficou em um a um, gols de Diego Souza e Ronaldo. O gol do Fenômeno, o primeiro 

na sua volta a um clube brasileiro depois de se tornar mundialmente conhecido, 

ocorreu aos 46 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de escanteio do 

meio-campo Douglas. (FERNANDES, 2009b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

FIGURA 12 – Palmeiras um a um com o Corinthians, diante de 45.972 pagantes, em 
2009 

 
 Fonte: acervo Polícia Militar 

 

FIGURA 13 – Momento em que o atacante Ronaldo Nazário de Lima, o Fenômeno, 
se prepara para marcar o gol de empate do Corinthians diante do Palmeiras, em 

2009 

 
Fonte: videodocumentário “Prudentão: uma história que não foi contada” 
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Para Santos (2012), torcedor do São Paulo, mas que estava na torcida do 

Corinthians juntamente com a família, ver aquele momento foi “mágico”. 

O clássico não trouxe benefícios somente no lado do futebol, mas também 

influenciou o transporte público e trabalhos temporários. As linhas de ônibus foram 

dobradas no dia do jogo e 50 serviços temporários para limpeza foram abertos e 

preenchidos no dia seguinte à partida. (FERNANDES, 2009b) 

Conforme matéria publicada pelo Oeste Notícias, aproximadamente um mês 

depois do clássico, o São Paulo também veio a Presidente Prudente enfrentar o São 

Caetano pelo Campeonato Paulista. A partida terminou com dois gols para cada 

lado. O destaque ficou para as declarações dos dirigentes e do técnico Muricy 

Ramalho. O comandante da equipe da capital afirmou que não tinha motivo para o 

jogo ser na cidade prudentina, pois a logística era péssima e o calor também 

atrapalhava. (CONTRARIADO..., 2009) 

Assim como momentos alegres, o Prudentão foi palco de ocasiões tristes. 

No dia 25 de abril de 2009, o Oeste Paulista, o qual havia conseguido o acesso à 

série A-3 do Paulista no ano anterior, foi rebaixado para a 2ª divisão estadual, depois 

de perder para o Grêmio Osasco por cinco gols a um. (CORINTHIANS..., 2009) 

Mas aquele ano não terminou de maneira ruim para a história da cidade. 

Corinthians e Palmeiras voltaram a realizar uma partida em Prudente, desta vez 

válida pelo Campeonato Brasileiro. Conforme Oeste Notícias, Tupã disse que um 

evento como esse pode atrair novos investimentos e aquecer o comércio em vários 

setores. (HEGEMONIA..., 2009) 

De acordo com Passos (2009), o estádio nunca esteve tão movimentado e 

cheio de partidas importantes como agora. 

 

Fundado em 1982, o estádio que hoje chama-se Eduardo José Farah 
recebe seu quarto jogo com equipes de ponta em sete meses. A projeção 
nacional é ressaltada. Inclusive os repórteres da Folhapress Martín 
Fernandez e Paulo Galdieri afirmam que o Prudentão já marcou sua 
posição no clássico mais importante de São Paulo por diversos motivos. O 
município, que fica bem longe das sedes de Palmeiras e Corinthians, 
passou a ser o palco preferido dos dirigentes de ambas as equipes. 
(FERNANDES, 2009b, p. 7A) 

 

A partida ficou em três a zero para o Palmeiras, e quem esperava que o 

goleiro Marcos e o atacante Ronaldo, pentacampeões mundiais pela Seleção 

Brasileira em 2002, fossem os destaques, se surpreenderam. Aliás, o Fenômeno 
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chegou a sair machucado. As manchetes no dia seguinte ficaram todas para o 

atacante Obina, autor de todos os gols palmeirenses, e ainda mais dois anulados.  

Quase 30.000 pessoas foram assistir ao duelo. (BARUERI..., 2009) 

Depois disso, mais um Palmeiras e Corinthians foi confirmado para o 

Prudentão, o quinto jogo com times da capital em 2009. A partida terminou empatada 

com dois gols para cada um dos clubes. Destaque para Ronaldo, o qual marcou 

duas vezes para a equipe corinthiana. Danilo e Maurício, zagueiros, descontaram 

para os palmeirenses. Público inferior a 20.000 pessoas. Com esse derby, todos os 

duelos entre Palmeiras e Corinthians, em 2009, foram disputados no estádio. 

(FUTPÉDIA, 2012) 

Dias depois, Grêmio Barueri e Atlético Paranaense jogaram no Prudentão, 

pela última rodada do Brasileirão. A partida teve público de pouco mais de mil 

torcedores e terminou sem gols. Com isso, foram realizados, em 2009, seis jogos da 

1ª divisão no estádio prudentino. Ao lado de 2010, são os anos que mais ocorreram 

partidas desse tipo no local. (FUTPÉDIA, 2012) 

Mais um ano terminou com várias novidades e o começo de 2010 não foi 

diferente. Com a confirmação da vinda do Grêmio Barueri para Presidente Prudente, 

o estádio do Prudentão recebeu jogos da Série A do Paulista e também do 

Campeonato Brasileiro. 

Para Santos (2012), a vinda de um time profissional já engajado nas 

primeiras divisões foi ótimo. Ele acompanhou todo esse processo. “Foi espetáculo 

atrás de espetáculo, quando pensamos em ter um time competitivo, afinal de contas 

estádio a gente tem, agora ninguém nos segura.”  

A campanha inicial do Grêmio Prudente, novo nome do time, foi positiva. 

Nos últimos oito jogos da primeira fase do Paulista, a equipe venceu sete, empatou 

um e conseguiu assim chegar às semifinais do torneio. O jogo da classificação foi no 

Prudentão: vitória de um gol a zero diante do São Caetano. (FUTPÉDIA, 2012) 

 No dia 13 de abril de 2010, o Estádio Municipal “Eduardo José Farah” 

recebeu mais de 10 mil pessoas. Um dos maiores públicos sem contar os jogos com 

a presença dos “grandes da capital”, no duelo entre Grêmio Prudente e Santo André, 

pela semifinal do Paulista. A equipe da casa perdeu por dois a um. (FUTPÉDIA, 

2012) 
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O Prudentão, em agosto de 2010, recebeu uma partida inédita, pertencente 

a uma competição internacional. Grêmio Prudente e Atlético Mineiro, pela Copa Sul-

Americana, empataram em zero a zero. (PASSOS, 2010) 

Naquele ano, o estádio prudentino recebeu diversos times grandes, de todo 

o Brasil: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético-MG, Atlético-GO, 

Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e outros. Todos esses 

clubes jogaram contra o Grêmio Prudente. Com uma campanha irregular no 

Campeonato Brasileiro, no dia 2 de dezembro, a equipe local se despediu da elite do 

futebol, no Prudentão, contra o Internacional. Derrota por três a zero. (FUTPÉDIA, 

2012) 

Em meio a investimentos e adequações, o estádio prudentino foi palco de 

Grêmio Prudente e Santos, pelo Campeonato Paulista, no dia 23 de janeiro de 2011. 

A partida terminou em quatro a dois para a equipe do litoral paulista, com público 

aproximado de 10 mil pessoas. O jogador Elano fez dois gols para o time santista. 

(FUTPÉDIA, 2012) 

O São Paulo foi outro time da capital que jogou no Prudentão em 2011, 

contra o Grêmio local. Partida realizada em março, pelo Campeonato Paulista. Um a 

zero para o time são paulino. (FUTPÉDIA, 2012) 

Em abril daquele ano, mais uma notícia ruim para os torcedores prudentinos. 

Com seguidas derrotas, o time da cidade foi rebaixado no Paulistão.  

Partidas da Copa do Brasil também foram realizadas em 2011, no Estádio 

Municipal “Eduardo José Farah”, como os jogos do Grêmio Prudente contra Atlético-

MG e Ceará. (FUTPÉDIA, 2012) 

Já em maio, a equipe recém-chegada na cidade foi vendida e voltou para 

sua terra natal, Barueri. Com isso, o Prudentão ficou aproximadamente um ano sem 

receber partidas de um time local, em campeonatos profissionais. (PASSOS, 2011) 

Mesmo sem jogos de uma equipe do município, o estádio prudentino 

continuou a receber partidas nacionais. Em 28 de agosto de 2011, o Palmeiras 

venceu o Corinthians por dois a um, com gols de Luan e Fernandão. Emerson Sheik 

marcou o gol dos corinthianos, diante de 36.299 pagantes. Luiz Felipe Scolari, o 

Felipão, técnico da Seleção Brasileira campeã do mundo em 2002, esteve na 

partida. (MELLONI, 2011) 

No início de 2012, surgiu mais um time de futebol profissional na cidade. O 

antigo Oeste Paulista cedeu a razão social e mudou de nome, para se transformar 
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no Grêmio Esportivo Prudente. A nova equipe disputou o Campeonato Paulista da 4ª 

divisão e não obteve sucesso. Estreou no Prudentão no dia 13 de maio, na derrota 

por três a dois para o Tanabi. No total, foram cinco jogos da equipe da casa no 

Estádio Municipal “Eduardo José Farah”. (ARQUIVO PESSOAL JOÃO PAULO 

TILIO, 2012) 

No mesmo ano, o Prudentão recebeu quatro jogos com equipes da primeira 

divisão, sendo dois clássicos paulistas. O Oeste, de Itápolis, enfrentou o São Paulo e 

o Corinthians, respectivamente. No primeiro duelo, três a dois para o time da capital, 

com um dos gols do garoto Lucas, revelação do futebol brasileiro. Já na segunda 

partida, três a zero para o Corinthians, com dois gols de Liédson. (FUTPÉDIA, 2012) 

Já no dia 5 de fevereiro, Santos e Palmeiras se enfrentaram pelo 

Campeonato Paulista. O jogo terminou em dois a um para a equipe palmeirense. 

Destaque para o centésimo gol da carreira do atacante Neymar, promessa do futebol 

brasileiro, marcado no segundo tempo, de cabeça. Quase 26 mil pessoas 

presenciaram o fato. (FUTPÉDIA, 2012) 

No outro clássico, no dia 26 de fevereiro, empate em três a três entre 

Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Gols do argentino Hernán 

Barcos (2) e Daniel Carvalho pelo Palmeiras, e Cícero, Fernandinho e William José 

pelo São Paulo. Quase 20 mil pessoas pagaram ingresso para assistir o duelo. 

(FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 2012) 

 

3.3 Prudentão além das Quatro Linhas 

 

O primeiro nome do Prudentão foi Estádio Paulo Constantino. Já o atual, é 

Estádio Municipal “Eduardo José Farah”. Essa alteração, ocorrida em 1996, 

envolveu o local em uma polêmica, onde a política entrou em jogo. Por meio do 

decreto 10240/96, o prefeito de Prudente na época, Agripino Lima, foi responsável 

pela mudança. (FALTA..., 1996, p. 1-B) 

O presidente da Câmara da cidade em 96, Wilson Portella Rodrigues, disse 

que “[...] somente o legislativo tem poder de alteração e denominação de praças, 

vias públicas e outros órgãos da municipalidade.” (FALTA..., 1996, p. 1-B). Segundo 

a mesma matéria, havia outra lei a qual proibia pessoas vivas de emprestarem seu 

nome para locais públicos. Mesmo com essas limitações ao poder do executivo, 

Alves (2012), vereador naquele ano, explicou que Agripino Lima realizou um decreto 
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para conseguir modificar o nome oficial do estádio e, com isso, o documento não 

precisou passar pela Câmara para ser aprovado. 

Durante o jogo Palmeiras e Corinthians, no Prudentão, em 1996, vários 

jornalistas criticaram a alteração do nome, entre eles José Silvério, Fiori Gigliotti e 

Milton Leite. Caráter duvidoso do ex-presidente da FPF, manobra política e 

preferência pela primeira designação foram algumas das opiniões expressadas 

pelos profissionais da imprensa. (FALTA..., 1996) 

Além de brigas políticas, o nome do Prudentão já esteve ligado a confrontos 

entre torcedores. No dia 31 de março de 2002, após o jogo entre Corinthians e São 

Paulo, a Polícia realizou 43 prisões devido a confusões entre as duas torcidas. Treze 

pessoas ficaram feridas, inclusive três policiais. (TREZE..., 2002). Mesmo assim, o 

secretário municipal de Esportes da época Adolfo Padilha ressaltou, em entrevista 

que “toda a imprensa elogiou a organização do clássico Corinthians e São Paulo.” 

Um desses elogios veio do jornalista Nivaldo Prieto, então na Rede Record. 

(EQUIPE..., 2002) 

Em 2011, no dia 28 de agosto, antes do jogo entre Palmeiras e Corinthians, 

uma torcida organizada palmeirense se envolveu em um conflito com a Polícia 

Militar. Duas pessoas foram baleadas (MELLONI, 2011). Sanches (2012) esteve 

presente na confusão e conta que nunca vai esquecer aquele dia, depois de ver dois 

amigos quase serem executados a sangue frio. Para Martinez (2012), capitão da 

PM, a Polícia precisou intervir depois de alguns torcedores palmeirenses tentarem 

iniciar um conflito com os corinthianos.  

Porém, fora de campo, o Prudentão não foi alvo apenas de polêmicas e 

brigas. Na única vez que a revista Placar, veículo da Editora Abril na área do futebol, 

fez um levantamento das condições dos estádios brasileiros, divulgado em 2002 por 

Machado (2002), o Farahzão foi eleito o 24º melhor estádio do Brasil. Para chegar a 

esse ranking, a publicação enviou um questionário com 66 perguntas, divididas em 

19 quesitos de pontuação, para os responsáveis por 59 estádios brasileiros pré-

selecionados. Desses, 48 responderam. 

O Prudentão foi caracterizado de maneira positiva pela “[...] visibilidade, 

estacionamento, incidentes de torcida, dimensão do campo e objetos/invasão”. Já, 

de maneira negativa, nos quesitos “guichês de ingressos, lugares cobertos e 

iluminação”. Na avaliação final, o campo prudentino marcou 58 pontos, ficando à 
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frente do Pacaembu e do Palestra Itália (Parque Antártica), ambos situados na 

capital paulista. (MACHADO, 2002) 

Além disso, o principal palco de partidas de futebol na cidade serviu de 

impulso para uma nova aspiração do município de Presidente Prudente: ser uma das 

sub-sedes a abrigar seleções participantes da Copa do Mundo Fifa, em 2014, no 

Brasil. 

Segundo Deltrejo (2012), assistente técnico da Secretaria Municipal de 

Esportes, desde 2010, Prudente passa por processos de avaliação realizados pela 

Federação Internacional de Futebol. Nas duas etapas, os resultados foram positivos. 

Na primeira, foi realizado um questionário referente ao transporte aéreo, rede 

hoteleira, setor de alimentação e estrutura para o futebol, como estádio e campos 

para treinamento. Já na segunda, as perguntas eram referentes às distâncias 

percorridas entre pontos da cidade, trânsito e hospitais. 

Após ser aprovada, Prudente recebeu um parecer da Fifa o qual diz que a 

cidade está apta para receber uma seleção. A próxima etapa é de visitas técnicas. 

De acordo com Deltrejo (2012), o município aguarda a vinda de dirigentes para 

avaliar a estrutura e a possibilidade de abrigar uma seleção. Para Madeiral Netto 

(2012), secretária municipal de Esportes, o Prudentão e sua estrutura foram 

fundamentais para o município chegar até a aprovação da entidade máxima do 

futebol mundial. 

 

3.4 O Estádio e o Desenvolvimento Urbano 

 

O Prudentão é composto por diversas histórias e jogos, como pode ser 

observado nas linhas acimas. E, além disso, o estádio está ligado ao 

desenvolvimento urbano da região da cidade a qual pertence. Nos quesitos 

segurança, transporte público, educação e saúde, há pontos que precisam ser 

esclarecidos.  

Em entrevista concedida, a comerciante Fernandes (2012), dona de um 

posto de gasolina próximo ao campo, narrou momentos de desconforto causados 

pela falta de policiamento. “Foi um homicídio mais quatro assaltos. O frentista que 

trabalhava aqui a noite foi baleado, não resistiu aos ferimentos.” Na ocasião, o crime 

abalou o bom funcionamento de seu estabelecimento e gerou muita insegurança. 
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Ainda segundo Fernandes (2012), o policiamento na região só veio melhorar depois 

de uma série de três assaltos em um período de 40 dias.  

Em resposta, Martinez (2012), disse que “24 horas por dia, os sete dias da 

semana, os 365 dias do ano tem uma viatura que cobre todo aquele bairro ali de 

maneira itinerante, ele vai patrulhando os subsetores e vai fazendo o policiamento 

preventivo.” 

O transporte público também é considerado ineficiente para uma moradora 

de um bairro entorno do Prudentão. Pereira (2012), estudante de biologia, usa o 

ônibus para se locomover de casa até a universidade e esclarece que para depender 

de transporte público ali, é necessário planejamento. Os ônibus os quais atendem 

aquela região da cidade e a ligam a outros setores são poucos e demoram mais de 

uma hora no intervalo entre um e outro. 

Alcântara (2012), secretário municipal de Planejamento, em resposta, 

relatou passar ônibus de dois em dois minutos pelo local. Já para o Campus II da 

Unoeste, não há conexão direta, por isso a demora enfrentada por Pereira (2012). 

Já para atender às necessidades educacionais daquela parcela do setor 

oeste da cidade, a região conta com cinco escolas, sendo a Escola Estadual (EE) 

Profª. Mirella Pesce Desidere, EM Prof. Ditão, Prof. Emei Ederle Marangoni Dias, 

Prof. Emeif Ocyr Azevedo e EE Prof Arlindo Fantin. 

Enquanto isso, a saúde dos moradores é atendida por duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), uma no Jardim Belo Horizonte, e outra na Cohab, ambas 

em um raio de dois quilômetros do estádio. A moradora Pereira (2012) disse estar 

satisfeita com atendimento e serviços oferecidos. Nessas unidades, existem 

atendimentos nas área de ginecologia, psicologia, clínico geral, enfermagem, 

assistência social e pediatria, conforme Secretária Municipal de Saúde. 

Quando os moradores precisam de um atendimento não oferecido pelas 

UBSs, eles são encaminhados para o Ambulatório Médico Legal (AME). Eva Maria 

de Fátima Oliveira Pereira utiliza a unidade Cohab e enfrentou essa situação para 

conseguir agendar uma consulta do seu filho junto ao ortopedista. Pereira (2012) 

contou que esse atendimento demorou mais de um ano. 

De acordo com Sposito (2012), livre-docente em Geografia, uma pesquisa 

realizada por alunos da Unesp de Presidente Prudente classificou a região do 

Prudentão como uma das melhores da cidade para se viver. A partir de um grande 

conjunto de variáveis verificadas sobre as áreas do município com alto e baixo nível 
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de inclusão, e um gradiente entre essas duas posições, o entorno do estádio 

posicionou-se nas categorias de maior grau. A professora relata: “são setores 

servidos por asfalto completamente, bem servidos de equipamentos de saúde, 

escolar e lazer.” 

Se hoje a região oeste da cidade possui qualidades e defeitos, o panorama 

dessa localidade era bem diferente nos anos 70, como confirma Sposito (2012): 

 

Todo setor oeste da cidade ia até onde estava naquela ocasião o frigorífico 
Bourdon, foi a instalação, a abertura dos conjuntos habitacionais nucleados 
pela Cohab que deram início ao crescimento da cidade para o setor oeste 
[...]. Nos anos de 1970 toda essa área onde hoje está localizado o 
Prudentão ainda era área de, do ponto de vista jurídico, era área rural, ou 
seja, o que havia ali eram propriedades registradas e cadastradas como 
propriedades rurais [...]. Uma série de iniciativas foram se somando naquele 
setor da cidade, iniciativas privadas, que geraram um conjunto de 
loteamentos que tiveram a finalidade do uso residencial. 

 

Finalmente, questionada se o desenvolvimento urbano daquela região do 

Prudentão se deve à construção do estádio, Sposito (2012) disse:  

 

Essa pergunta que você faz é muito difícil de ser respondida 
afirmativamente, precisaria ter uma pesquisa pra gente ver a importância do 
Prudentão em termos de um vetor de desenvolvimento, um nível de 
determinação importante no desenvolvimento de toda área oeste da cidade. 
Eu sei te dizer com precisão a importância dele, mas eu posso afirmar que 
há correlação. Sem sombra de dúvida a instalação do estádio de futebol é 
mais um elemento de nucleação da expansão urbana para aquele setor da 
cidade, e provavelmente ele terá estimulado ou favorecido ainda mais a 
expansão. 

 

Alcântara (2012) relatou que, a região oeste da cidade era desabitada antes 

da instalação do Prudentão. Com o estádio pronto, casas, comércio e fábricas 

passaram a ocupar o território local. 
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4 VIDEODOCUMENTÁRIO 

 

Uma vez exposto o que se pretende com a pesquisa e a história dentro e 

fora do campo do Estádio Municipal “Eduardo José Farah”, esse capítulo discorre 

sobre a fundamentação teórica do termo videodocumentário, utilizado como formato 

da peça prática. Essa pesquisa se baseou em autores como Bill Nichols, Francisco 

Elinaldo Teixeira, Amir Labaki e Manuela Penafria. Sendo assim, nesse momento 

será abordado o tema documentário, no contexto mundial e no Brasil, onde se situa 

o objeto de estudo e conceitos do processo de produção para a complementação da 

parte técnica. Roteiros cinematográficos brasileiros renomados foram assistidos para 

compor o trabalho e abriram outras opções para o direcionamento do mesmo. Enfim, 

as informações acumuladas na leitura das obras e a interpretação dos pontos acima 

resultaram nesse tópico.  

 

4.1 Conceito de Documentário 

 

Na língua francesa, “Documentaire” surgiu pela primeira vez na década de 

1920 em uma obra do cineasta John Grierson, a qual fazia referência aos filmes de 

viagem. Entende-se que o autor utilizou da expressão apenas para caracterizar uma 

obra em análise (PENAFRIA, 1999). 

Para Nichols (2010), todo filme é um documentário, de ficção (satisfação do 

desejo) ou de representação da realidade. O autor também diz que o gênero surgiu 

quando houve uma dupla realização com o envolvimento do americano Robert 

Flaherty, o qual levou à tela Nanook, o esquimó, em 1922, e do escocês John 

Grierson, no fim da década de 1920, no momento do estabelecimento de uma base 

institucional, posteriormente conhecida como cinema documentário.  

 

Grierson impulsionou o patrocínio governamental da produção de 
documentários na Inglaterra dos anos 30 da mesma forma como Dziga 
Vertov fizera em toda década de 1920 na União Soviética e Pare Lorentz 
faria em meados da década seguinte nos Estados Unidos (NICHOLS, 2010, 
p. 119).   

 

Por volta do ano de 1930, era comum ver as obras documentais com a 

característica de jornal cinematográfico. Nichols (2010) acrescenta sobre a 

introdução das câmeras portáteis leves com som direto, na década de 60. A 
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mobilidade permitia que os cineastas acompanhassem a rotina dos atores sociais. O 

documentário era observativo e muito mais participativo (cinema de observação). Já 

em meados de 1970, a perspectiva histórica a qual não existia na década anterior foi 

incluída no material cinematográfico por meio de arquivos e entrevistas 

contemporâneas, “com o intuito de lançar um novo olhar sobre acontecimentos 

passados ou acontecimentos que conduzissem questões atuais” (NICHOLS, 2010, 

p.61) 

Nichols (2010) cita que não é possível definir documentário e aplicar o 

significado a todo tipo de obra, por considerar o objeto muito variável e 

completamente interligado a outros fatores, de ângulos diferentes: o das instituições, 

dos profissionais, dos textos e do público. Assim, o conjunto desses elementos pode 

ser apresentado de diferentes maneiras, e com isso, interfere na homogeneidade do 

conceito. “A prática do documentário é uma arena onde as coisas mudam” 

(NICHOLS, 2010, p.48). Planos e cenas individuais delimitam tempo e lugar, são 

organizados num todo maior e, então, transmitem ao público o fascínio ao vídeo e 

ao filme desse gênero.  

 

O documentário não é um mero "espelho da realidade", não apresenta a 
"realidade tal qual", ao combinarem-se e interligarem-se as imagens 
obtidas in loco está-se a construir e a dar significado à realidade, está-se 
o mais das vezes não a impor significados, mas a mostrar que o mundo 
é feito de muitos significados (PENAFRIA, 1999, p. 1).  

 

O novo gênero desenvolve o papel de avançar em relação a todo o trabalho 

feito antes, com a abordagem de questões, análise de situações, envolvimento dos 

espectadores com formas as quais continuarão a instruir e agradar, comover e 

convencer. Sua história pertence ao futuro e aos esforços ainda por vir e que 

ampliarão a tradição existente, para levar a cabo o mundo o qual ainda temos de 

criar (NICHOLS, 2010).  

O vídeo é maleável e construtivista e pode propor formas consideradas 

erradas para a televisão, mas permite no seu corpo o abuso dos efeitos informáticos, 

de ruídos e falhas técnicas, desfocagens e deformações de linhas e contornos. 

Penafria (1999) apresenta isso e também diz que a soma de tudo compõe então a 

estética e o estilo do meio. 

Finalmente, o esclarecimento total da obra deve ser sempre prioridade. 

“Desenvolver respeito ético passa a ser parte fundamental da formação profissional 
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do documentarista” (NICHOLS, 2010, p. 40). Ainda de acordo com o autor, quando 

se tem em vista atender as necessidades de uma sociedade a qual almeja o 

crescimento, é de suma importância respeitar e manter a credibilidade e fidelidade 

com a transparência implícita em um trabalho bem executado. 

 

4.2 Do Documentário ao Videodocumentário 

 

A forma de linguagem conceituada no subcapítulo acima nasceu de modo 

não ficcional. “No campo das práticas audiovisuais, o documentário, repetidas vezes 

foi codificado enquanto um domínio dos mais propícios à manifestação da ‘vida 

como ela é’.” (TEIXEIRA, 2004, p.13). Os primeiros filmes exibidos em sessões 

públicas foram pequenos documentários que mostravam o real, a exemplo os 

pioneiros irmãos Lumière, os quais registraram operários saindo de uma fábrica em 

1840, a pedido do diretor.  

Segundo Labaki (2006), a primeira filmagem no Brasil teria sido “Brésil”, 

gravado na Baía de Guanabara, em 19 de julho de 1898, por Afonso Segredo. O 

filme não resistiu ao tempo e acabou por se tornar uma lenda. “Se não é fato, é bem 

contado [...] quando os fatos se transformam em lenda, imprima-se a lenda” 

(LABAKI, 2006, p. 17).  

As décadas de 1910 e 1920 foram, como em toda parte, registros da 

realidade com tendência para a narrativa.  Um marco para o cinema nacional foi a 

Comissão Rondon, um grupo de cineastas o qual se juntaram a partir da iniciativa de 

Thomas Reis, especialista em cinema, e de Cândido Mariano da Silva Rondon, 

militar e líder. A Comissão surgiu em 1912 e começou suas filmagens em 1914 e 

retratava o índio brasileiro com o intuito de agilizar a integração das tribos. Segundo 

Teixeira (2004), os filmes e as fotografias da equipe formavam o imaginário das 

populações das cidades sobre o sertão e os povos indígenas. Ao mesmo tempo em 

que apresentava a vida na aldeia, o conjunto de profissionais, amplamente 

respaldada pelo Estado, disseminou costumes e valores. 

O sucesso do filme Nanook, o esquimó, de Robert Flaherty, o qual registra a 

sua experiência como pesquisador no norte do Canadá junto a esquimós, influenciou 

décadas. Labaki (2006) conta que o cineasta ficou conhecido como um dos “pais do 

documentário”.  
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A partir daí, o documentário se popularizou e ganhou notoriedade na Escola 

Inglesa, especialmente com Grierson, como um cinema solidário com as condições 

de vida da população (TEIXEIRA, 2004). Surge então um movimento a favor do 

documentário educativo.  

Segundo o mesmo autor acima citado, no Brasil, ainda em 1922, No Paiz 

das Amazonas, de Silvino Santos, mostrava a selva e o ciclo da borracha. Um show 

de imagens da floresta, da vida amazônica e a exploração da natureza. O filme 

conheceu sucesso de público nacionalmente e foi exposto durante um mês em 

Paris. 

Durante esta fase no Brasil, em fevereiro de 1932, o decreto-lei 21240, 

passa a obrigar que antes de cada sessão de um longa estrangeiro, um curta-

metragem educativo fosse exibido. O estado passou a notar a importância do gênero 

e como ele poderia ser um forte meio para se chegar à massa. “Desde o surgimento 

no Brasil, o cinema chamou a atenção de intelectuais, políticos, religiosos, militares, 

médicos e educadores” (TEIXEIRA, 2004, p. 264).  

Em 1936, mesmo com o decreto, o autoritarismo domina a arte, e o primeiro 

governo getulista cria o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), o qual visava 

realizar filmes didáticos. “Quando chama a si essa atividade, o novo Estado que se 

solidificava desde 1930 reconhece as virtualidades e a necessidade de utilizar e 

controlar o cinema como veículo de massa, de propaganda e educação” (TEIXEIRA, 

2004, p. 269). 

Em 1937, surgem os cinejornais e o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), responsáveis por promover o ufanismo e a política getulista.  

 

Os cinejornais passavam nos cinemas antes dos filmes, e tinham a função 
de apresentar um resumo dos fatos importantes da semana. Com o advento 
do som, eles também passaram a ter música e narração. Durante as duas 
grandes guerras mundiais eles foram os principais meios de informação 
sobre o que acontecia no Front (ROSSINI, 2006, p. 243-244, grifo do autor). 

 

Com o fim do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), além 

do aumento da pressão popular, a utilização do cinema com o objetivo político perde 

força e “a utopia transformadora que se assentava sobre o cinema e a educação 

desaparece”, como explica Teixeira (2004, p. 288).  

Na década de 60, há a interação entre o cinema e os cineastas brasileiros 

juntamente com o que acontecia na televisão no Brasil. Devido à Ditadura Militar e 
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também o Ato Institucional 5 – AI 5, os produtores os quais queriam revelar a 

verdadeira realidade do país enxergavam a TV como um caminho de exibição. A 

princípio não deu muito certo. Foi o caso do cineasta baiano Paulo Gil Soares, o qual 

propôs à Shell a ideia de realizar cerca de 20 documentários. A empresa não se 

interessou com as produções. Mas isso se tornou um elo entre o cinema e o meio 

televisivo. O Globo Repórter foi uma porta de entrada. “É a partir deste ponto de 

confluência que jornalismo de TV, vídeo documentário e cinema documentário no 

Brasil, podem ser vistos de forma imbricada, quando se pensa os recursos 

estilísticos que os contornam” (TAVARES, 2005, p. 7). 

A criação do Globo Repórter foi a janela para o documentário brasileiro se 

estender para a televisão, que manteve o formato padrão e institucional da Rede 

Globo, porém abriu espaço para a introdução de uma certa liberdade para cineastas 

como Oswaldo Caldeira, Walter Lima Jr e Eduardo Coutinho trabalharem suas 

produções com mais estrutura. Para Labaki (2006, p. 63), “o Globo Repórter 

representou um extraordinário espaço de experimentação para toda aquela geração 

de documentaristas brasileiros.” 

Na década de 60, um seminário organizado pelo Departamento Cultural do 

Itamaraty e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) traz um novo paradigma para a produção documentária no país. O 

diretor sueco Arne Sucksdorff ministrou aula para jovens documentaristas brasileiros, 

como Luis Carlos Saldanha, Carlos Fontoura e Arnaldo Jabor. Essa foi a primeira 

vez em que se utilizou o equipamento Nagra4 e, assim, houve a produção do 

primeiro filme com som captado, Marimbas, dirigido por Vladimir Herzog. 

 

[...] a possibilidade, até então inédita, de captar o som sincronicamente à 
imagem, avanço simbolizado pelo velho e bom gravador “nagra”. A equipe 
de cinema ganhou mobilidade. O registro, instantaneidade: imagem mais 
som captados no mesmo instante (LABAKI, 2005, p. 261). 

 

Com o surgimento do equipamento portátil, aparecem dois novos 

movimentos denominados Cinema Direto e Cinema Verdade. 

 

Cinema Verdade, assim, porque desloca, com a função de fabulação, a 
ficção como modelo a ela como potência, desse modo desconstruindo 
“qualquer modelo de verdade para se tornar criador, produtor de verdade: 
não será um cinema da verdade, mas a verdade do cinema [...] Cinema 

                                            
4
 Equipamento portátil para gravação de áudio em alta qualidade 
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Direto, assim, mas que se realiza tão somente pela via de uma afirmação 
das potências do falso ativadas pelo ato de fabulação, pela reunião de atual 
e virtual numa imagem tempo direta, enfim, através de um discurso indireto 
livre em que personagem e cineasta, o subjetivo e o objetivo, estão sempre 
se tornando “outros” na série do devir (TEIXEIRA, 2004, p. 51-52). 

 
Nesta fase dos novos conceitos, cita-se como exemplo o filme Garrincha, 

alegria do povo (1963) de Joaquim Pedro de Andrade. Trata-se da trajetória do 

jogador e sua capacidade de surpreender os torcedores com um talento 

imensurável. O documentário traz depoimentos e imagens do atleta em campo no 

Maracanã. O filme também mostra o aspecto social que o futebol proporcionava ao 

Brasil na época, inclusive o envolvimento político do esporte. Um misto de fotos 

históricas, meninos a jogar futebol na praia, grandes trechos sem narração, apenas 

tomadas do profissional em atuação e o som ambiente. Em sua obra, Teixeira (2004, 

p. 257) salienta:  

 

Garrincha vai lançar mão de um verdadeiro arsenal de estratégias, desde a 
câmera na mão ao trabalho de trucagem com fotografias, desde a inovadora 
concepção de filmagens de partidas de futebol aos reveladores primeiros 
planos, com teleobjetiva, da multidão no estádio. 

 

Por volta de 1960 era o exercício novo de uma visão indireta livre o qual 

punha em questão todo modelo de veracidade (TEIXEIRA, 2004). Surge então, um 

grande clássico do Cinema Verdade, Cabra marcado pra morrer, uma narração 

sobre a vida de João Pedro Teixeira, assassinado em 1962 na Paraíba. O trabalho 

começou em 1964, mas devido ao golpe militar foi interrompido sob a acusação de 

“comunismo”. Criador e produtor do filme, Eduardo Coutinho se tornou um celebrado 

documentarista brasileiro com participação importante na evolução do ramo no país. 

Para Teixeira (2004, p. 180), as obras do cineasta significam, “[...] desde sempre, um 

cinema da palavra filmada, que aposta nas possibilidades de narração dos seus 

próprios personagens.”  

Ainda segundo o autor, o estilo de Coutinho vale a pena ser estudado 

porque tem uma característica única, possibilitar ao espectador uma visão real e fiel 

dos acontecimentos. O cineasta “identifica acontecimentos quaisquer e homens 

insignificantes, aqueles que foram esquecidos ou recusados pela história oficial e 

pela mídia” (TEIXEIRA, 2004, p. 181). E mais de um autor elogia o documentarista 

brasileiro. 

A arte de Coutinho é tornar cinema o que as mãos de outros (e não lhe 
faltam hoje imitadores) é mero jornalismo audiovisual. A palavra cumpre 
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elemento central nesse processo. Desconheço melhor entrevistador, dentre 
mesmo os maiores documentaristas (LABAKI, 2005, p.164). 

 

Desta forma, cabe a análise do grande clássico do documentário brasileiro, 

Cabra marcado pra morrer. Depois de anos da sua interrupção, Coutinho retoma as 

filmagens e reconstrói a história. 

Parte fundamental para a retomada do trabalho foi o depoimento de 

Elisabeth Teixeira, viúva do então líder camponês João Pedro Teixeira. É neste 

ponto que Coutinho chama a atenção. Após a morte de seu marido, Elisabeth 

resolveu desaparecer. O cineasta e sua equipe passam a seguir pistas e 

depoimentos, os quais são expostos no filme. Quando finalmente encontrada, as 

circunstâncias a fazem contar duas vezes a mesma história, mas de formas 

diferentes. Na primeira, Elisabeth está ao lado do filho mais velho, uma presença 

repressora. A entrevistada aparenta constrangimento. Na segunda vez, ela está 

sozinha e mais solta, e isso resulta em um depoimento profundo e cheio de 

vitalidade. Ao expor os dois momentos, o filme traz uma metamorfose entusiasmante 

(TEIXEIRA, 2004, p. 191). As entrevistas realizadas na presente pesquisa foram 

influenciadas pela maneira como Coutinho conduziu as abordagens da obra acima 

citada.  

No total, o documentário recebeu 12 prêmios internacionais, inclusive o 

Festival de Berlim de 1985, na Alemanha, e o Festival do Novo Cinema Latino-

americano em Havana, Cuba, no mesmo ano. Para Labaki (2005, p. 110), Cabra 

marcado pra morrer é “o mais influente documentário brasileiro de todos os tempos.” 

Teixeira (2004, p. 189) complementa: “o que chama a atenção no trabalho de 

Coutinho é realidade que aparece em forma de depoimentos. Ele dá tempo a seus 

personagens de formularem algumas ideias sobre suas vidas e efetivamente os 

escuta.” 

A partir daí, e até embalada já antes na década de 70, o documentário 

assume outra característica, dessa vez, ressaltar as classes menos favorecidas, 

tratar de questões sociais, “[...] contar a história escrita pelas bases, conforme foi 

vivida e experimentada por pessoas comuns, mas articuladas, em vez de contar a 

história das classes dominantes [...]” (NICHOLS, 2010, p.62). Para Teixeira, “[...] o 

Brasil que aparece nos documentários é sempre um país muito diferente daquele 

onde mora o documentarista” (TEIXEIRA, 2004, p. 65).  
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Posteriormente, com a queda do muro de Berlim em 1989, o cenário 

econômico mundial passa do regime socialista para o capitalista e, com isso, as 

diretrizes do documentário no mundo e no Brasil são alteradas. Assim, o gênero 

“tornou-se cada vez mais complexo, reflexivo e autoreferente [...]” (LABAKI, 2005, p. 

181-182). 

Essas características citadas acima e todas as outras agregadas ao 

documentário ao longo do tempo alcançaram os dias de hoje e são privilegiadas 

atualmente com novos adventos tecnológicos. “O documentário em suporte digital 

mantém aquilo que de mais importante possui o documentário: é uma porta aberta 

para um conhecimento aprofundado sobre o nosso mundo e sobre nós próprios” 

(PENAFRIA, 1999, p. 7). Ainda segundo a autora:  

 

Um documentário digital é um conjunto de experiências e ideias sobre 
determinado tema e que caminha no sentido da empatia, em especial, por 
parte dos que interagirem com ele. É, também um exercício da criatividade 
para o documentarista, dada a possibilidade de conjugar diferentes 
elementos e dispô-los de modo interactivo, tendo, é claro, em conta o ponto 
de vista adaptado (PENAFRIA, 1999, p. 7). 

 

A partir de conceitos explicitados por Penafria (1999), entende-se que a 

operação por modos convencionais é necessária para embasar todo trabalho 

cinematográfico, pois tudo teve um começo. Mas deve-se atentar às novas 

tendências conseguintes dos recursos atuais disponibilizados por tantas tecnologias 

disponíveis. E assim, enfatizar que o desafiador cenário globalizado oferece uma 

interessante oportunidade para verificação das formas de ação do documentário. 

Assim,  

 

o documentário adquiriu enorme relevo na produção audiovisual 
contemporânea. Isso pode ser aferido tanto na proliferação local e 
internacional dos espaços de exibição e circulação, dos festivais e amostras 
a ele designados com exclusividade, na variedade sem precedentes de 
formas e estilos propiciados pelas novas mídias, assim como o interesse e 
afluência crescentes do público (TEIXEIRA, 2004, p. 7). 

 

Entende-se como uma das ferramentas disponibilizadas pelas tecnologias, o 

uso do videografismo nos trabalhos audiovisuais. Na peça prática dessa pesquisa foi 

utilizado o recurso para animação e informativos, com o intuito de chamar a atenção 

do telespectador e envolvê-lo na obra. No artigo Novas linguagens audiovisuais 

tecnológicas – O Documentário enquanto género (sic) da experimentação, Penafria 
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(1999) diz que o vídeo acompanha a revolução informática, a mais determinante do 

século. A facilidade ao acesso às máquinas, computador e vídeo se torna mais um 

caminho de transmitir informação com essa nova ferramenta, chamada de “video 

instalation”.  

 

4.3 Processo de Produção 

 

Para a execução desse Trabalho de Conclusão de Curso, fez-se necessário 

conhecer os processos de produção de um videodocumentário. Para isso, os temas 

foram divididos em quatro subitens: linguagem, pré-produção, produção e pós-

produção. 

 

4.3.1 Linguagem  

 

Se fosse possível traçar uma trajetória linear das características do cinema 

primitivo até o documentário, seria de esperar que o documentário tivesse se 

desenvolvido paralelamente ao filme de ficção nos primeiros 20 anos do século XX 

(NICHOLS, 2010).  

Ao produzir um documentário, é necessária a presença de cineastas, 

pessoas e público. No trabalho com essas três classes, as consequências devem 

ser levadas em consideração para todas elas. Nichols (2010, p. 47) diz que “[...] o 

documentário define-se pelo contraste com filme de ficção ou filme experimental e 

de vanguarda.” Ainda conforme o autor, o vídeo e o filme documentário estimulam o 

desejo de saber nos espectadores. Esses meios transmitem uma lógica informativa 

e uma poética comovente, as quais prometem informações e conhecimentos. 

Para Nichols (2010, p. 62-63), o modo de produzir documentário também o 

caracteriza: 

 Modo poético: “enfatiza ações visuais, qualidades tonais ou rítmicas, 

passagens descritivas e organização formal.”  

 Modo expositivo: “enfatiza o comentário verbal e uma lógica 

argumentativa”.  
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 Modo observativo: “enfatiza o engajamento direto no cotidiano das 

pessoas que representam o tema do cineasta, conforme são observadas por uma 

câmera discreta.”  

 Modo participativo: “enfatiza a interação de cineasta e cinema. A 

filmagem em entrevistas ou outras formas de envolvimento ainda mais 

direto. “Frequentemente une-se à imagem de arquivo para examinar questões 

históricas”.  

 Modo reflexivo: “chama a atenção para as hipóteses e convenções que 

regem o cinema documentário. Aguça nossa consciência da construção da 

representação da realidade feita pelo filme.” 

 Modo performático:  

 

enfatiza o aspecto subjetivo ou expressivo do próprio engajamento do 
cineasta com seu tema e a receptividade do público a esse engajamento 
[...]. Todos os filmes desse modo compartilham características com filmes 
experimentais, pessoais e de vanguarda, mas com uma ênfase vigorosa no 
impacto emocional e social sobre o público. 

 

Na peça prática dessa pesquisa, os autores fizeram uso do modo 

participativo e do reflexivo. 

A voz do documentário não é apenas o que é dito verbalmente e, sim por 

meio de todos os meios disponíveis para o criador. É essa a afirmação de Nichols 

(2010). Dessa forma, os subitens abaixo abordam as etapas necessárias para a 

execução do trabalho.  

 

4.3.2 Pré-produção 

Todo Trabalho de Conclusão parte da iniciativa dos integrantes do grupo, de 

uma ideia em comum para assim percorrer os caminhos até a finalização da 

pesquisa. Para a execução disso, a pré-produção se faz necessária pois a 

abordagem dos seguintes elementos é fundamental: planejamento, fontes, produção 

de pauta e roteiro. 
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4.3.2.1 Planejamento 

 

Para execução de um projeto há uma ideia, uma argumentação, objetivos e 

justificativas para tal. Uma problemática a ser resolvida que sustente determinado 

trabalho. Grande parte do embasamento, a fim de nortear o grupo, foi adquirida nas 

aulas ministradas na universidade. 

 Não é possível iniciar uma pesquisa sem conhecer o campo o qual se quer 

trabalhar. Um projeto científico deve atender uma necessidade, suprir, e permitir 

novos locais de atuação para outros estudiosos. “A pesquisa não pode se constituir 

numa interminável demonstração de erudição sem objetividade” (CURADO, 2002, p. 

45). Tempo, recursos financeiros e aproveitamento devem ser levantados a fim de se 

considerar a eficácia do objeto a ser estudado. Segundo Lage (2009, p. 36), “o 

planejamento tem todas as vantagens, do ponto de vista da administração. Garante 

interpretação dos eventos menos imediata, emocional ou intempestiva.” 

 Submetendo-se a esses métodos orientados pelos especialistas 

reconhecidos, os pesquisadores deste trabalho deram prosseguimento às demais 

etapas. 

 

4.3.2.2 Fontes 

 

Para Lage (2009), em todo trabalho jornalístico é necessário um bom 

relacionamento com as fontes. Dessa forma, essas pessoas podem ser o ponto de 

partida para uma grande reportagem, uma investigação e também podem conter 

informações que sustentem um estudo científico. Ter contatos espalhadas por toda a 

área de pesquisa agrega positivamente. Nesse trabalho foi essencial uma coleta 

inicial de possíveis fontes, um pré-contato e posteriormente o envolvimento total, 

correspondente a bagagem que cada uma traz. Para isso, é fundamental o respaldo 

legal em uma autorização do uso de imagem e da declaração emitida sem 

compensações financeiras ou outras a quem concedeu o conteúdo noticioso, como 

utilizado nesse trabalho (APÊNDICE E).  

As fontes são divididas em: oficiais (estado, instituições mantidas pelo 

estado), oficiosas (ligadas a uma entidade ou indivíduo, mas não estão autorizadas a 

falar em nome dela ou dele) e independentes (desvinculadas de qualquer relação de 

poder ou interesses específicos no caso). Ainda há divisões entre: primárias (baseia-
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se para colher o material, como por exemplo, testemunhas) e secundárias (fontes 

consultadas para a construção das premissas genéricas, por exemplo, os 

especialistas em determinado assunto), conforme Lage (2009). 

4.3.2.3 Produção de pauta 

 

Finalizado o levantamento de fontes, é necessária a produção do documento 

(APÊNDICE A) o qual direcionou as entrevistas. “Uma pauta bem feita prevê volume 

de informação necessária para a garantia de eventuais quedas de pauta [...]” (LAGE, 

2009, p. 37). 

A pauta do projeto científico deve atender as exigências da mesma presente 

na rotina das redações jornalísticas, com informações previamente levantadas de 

cada personagem, o contexto inserido e o agendamento. Deve conter também 

indicação dos recursos que deverão ser utilizados (gravador, máquina fotográfica, 

credencial, traje adequado) e de fontes subsidiárias (LAGE, 2009). 

 

4.3.2.4 Roteiro 

 

Ainda na etapa de pré-produção, fica estabelecido um roteiro (APÊNDICE D) 

para o videodocumentário. Primeiramente, deve ficar claro que é apenas um arquivo 

inicial o qual pode sofrer alterações durante a execução do trabalho. Serra (1986) 

alerta: essa etapa não é apenas utilizada para elencar a sequência das cenas a 

serem gravadas. Pensamento sustentado também por Watts (1999, p. 19): “a 

questão importante é a ideia para o início do filme. [...] O tipo de cobertura que você 

irá fazer – uma tomada ou muitas – vem depois.” 

Portanto, fica assim devidamente claro que esse documento não pode se 

dissociar dos demais itens já apresentados. “O roteiro contribui muito para a 

qualidade do filme, porque dele nasce o ritmo, nasce a atmosfera peculiar ao 

argumento, nasce enfim uma forma verdadeiramente cinematográfica” (RITTNER, 

1965, p. 14).  

 

 

 

 



75 
 

4.3.3 Produção 

 

A partir dessa etapa, inicia-se a parte mais prática do trabalho. Deixa-se o 

planejamento e parte para a ação. Os responsáveis para o bom desempenho neste 

momento são o produtor, o cinegrafista e o repórter, apresentados nos subitens a 

seguir. 

 

4.3.3.1 Produtor 

 

 É quem oferece o eixo da reportagem. “Marca entrevistas, identifica as 

fontes de imagens, reúne o arquivo sobre o assunto, roteiriza a pauta, propondo a 

forma como a matéria deve ser estruturada e, finalmente, encaminha essa produção 

ao repórter [...]” (CURADO, 2002, p. 44). 

O produtor é responsável por atuar em cada uma das áreas a seguir 

(SERRA, 1986, p. 107):  

 recursos financeiros – “estabelecer o quanto e como gastar, e quais os 

benefícios que podem ser obtidos”; 

 recursos técnicos – “equipamentos necessários, bateria, fitas, 

iluminação”;  

 recursos humanos – “inclui-se todo pessoal que vai trabalhar na frente e 

atrás das câmeras”; 

 recursos materiais – “máquinas, equipamentos, veículos, preparação de 

cenário, etc. A obtenção de todo material caberá ao produtor”; 

 gravação de cenas – “sem dispensar a importância de todos os 

envolvidos (diretor de TV, operador de câmera, auxiliar e iluminador), é o 

passo mais importante”. 

 

4.3.3.2 Cinegrafista 

 

O cinegrafista tem uma responsabilidade extra, diz Serra (1986). “É o olho 

do telespectador. Tem a curiosidade do repórter e a sensibilidade do artista 

fotográfico” (CURADO, 2002, p. 50). Além de cumprir a pauta que lhe foi transmitida, 
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o cinegrafista precisa ter a percepção e o sentido aguçado para resgatar as mais 

diferentes visões as quais só o momento de filmagem pode proporcionar. 

Ao considerar a relevância que Serra (1986) atribui à gravação de cenas, é 

necessária a certificação dos elementos componentes dessa etapa para o melhor 

entendimento. Sendo assim, serão subdivididos em planos, movimentos de câmera 

e ângulos de tomada. 

Os planos estão divididos em quatro, por Serra (1986):  

 Plano geral – mostra o cenário por inteiro, uma paisagem, uma cidade, 

uma rua; 

 Plano médio – mostra o personagem ou um grupo deles e despreza-se 

parte do cenário mostrado no Plano Geral; 

 Close-up – mostra um objeto em destaque ou o rosto do personagem; 

 Big close-up - mostra detalhes mínimos do objeto ou do rosto do 

personagem. 

Já movimentos de câmera são conceituados por Doc Comparato (1998) 

como:  

 Dolly shot – movimento de afastamento ou aproximação da lente; 

 Ponto de vista – quando a câmera está do ângulo dos olhos do 

personagem; 

 Travelling shot – dá a sensação de movimento; 

 Panorâmica – dá visão geral do ambiente, sempre da esquerda para 

direita ou de cima para baixo; 

 Process shot – consiste em projetar em uma cena pré-filmada por trás 

dos personagens; 

 Tela partida ou múltipla – quanto a tela é dividida em partes; 

 Zoom – aproximação ou afastamento do objeto por meios óticos (zoom 

in/out); 

 Desfocagem – a câmera foca somente em um elemento e desfoca o 

outro. Usado quando há dois objetos; 

 Halo desfocado - quando a câmera desfoca os demais objetos em cena 

e evidencia apenas um central. 

As imagens da peça prática desse trabalho apresentaram os seguintes 

movimentos: dolly shot, travelling shot, panorâmica e zoom. 
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Enfim, os ângulos de tomada são classificados por Martin (2005) em: 

 Picado – de cima para baixo (plongeé) dá a sensação de esmagar o 

indivíduo, mergulhar na cena; 

 Contrapicado – imagem feita ao contrário, de cima para baixo (contra 

plongeé) 

Nichols (2010) reforça que, além desses meios, o cortar, montar, sobrepor, 

enquadrar ângulo; som direto, dublagem, músicas, efeitos sonoros, comentários; 

fotografias, imagens de arquivos e modo de representação também são formas de 

trabalhar a imagem e a mensagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A palavra é mero instrumento auxiliar, pois não há razão para aumentar o 

texto que pode ser sucinto, atenta Serra (1986). 

 

4.3.3.3 Repórter 

 

Nas práticas do jornalismo é sustentado ser um bom repórter aquele que 

consegue transmitir a matéria de maneira simples, clara e objetiva. Curado (2002, p. 

47) explica: “na função de repórter de vídeo estarão aqueles profissionais com 

características específicas de comunicabilidade, além daquelas inerentes ao bom 

jornalista”. 

 

O repórter está onde o leitor, ouvinte ou espectador não pode estar. Tem 
uma delegação ou representação tácita que o autoriza a ser os ouvidos e os 
olhos remotos do público, selecionar e lhe transmitir o que possa ser 
interessante (LAGE, 2001, p. 23). 

 

A pauta, a entrevista e as fontes são as atribuições confiadas ao repórter 

para desempenho da sua função. Este deve conhecer as técnicas e estratégias para 

conduzir uma boa entrevista, saber executar e trabalhar com o material bruto que 

está diante de si e lapidar de forma a alcançar o objetivo. 

 

4.3.3.4 Diretor 

 

O papel do diretor é de acompanhar e orientar todas as fases decorrentes do 

documentário, tomar iniciativas e ser capaz de solucionar problemas. Esse 

profissional, chamado de cineasta, deve manter o equilíbrio de toda equipe. 
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Consequentemente, o fracasso do trabalho será submetido a sua má direção. 

(CURADO, 2002) 

A mesma autora afirma que o diretor tem papel influente nas etapas de pré-

produção, produção e pós-produção. Essa última é tratada a seguir. 

 

4.3.4 Pós-produção  

 

Executadas todas as etapas anteriores, chega o momento de montagem do 

trabalho. De acordo com Serra (1986), a edição é a etapa de conclusão, o 

acabamento da obra. Até então, trabalhava-se com ideias, planos, tomadas e 

sugestões para som, filme e vídeo. A partir desse momento, há um produto, mesmo 

que bruto, para ser moldado e assumir vida, forma. (WATTS, 1999). Nesta etapa, um 

plano de edição auxilia na busca das melhores partes do material bruto. “O plano de 

edição é uma ‘edição no papel’ uma lista para o editor das tomadas que você acha 

que vale a pena serem incluídas, na ordem que você acredita irá contar melhor a 

história” (WATTS, 1999, p. 60). 

Para um resultado satisfatório, é imprescindível que o editor conheça, e 

bem, o material. “De nada valerão cenas brilhantes e perfeitas se forem editadas de 

forma desconexa, descontínua e descompassada.” (SERRA, 1986, p.116). Outro 

autor, Watts (1999), também alerta: é importante ver todo o material disponível antes 

de começar a editar. Por isso, há a necessidade do profissional analisar o que tem 

em mãos, não só na forma de vídeo, como transcrito em relatórios de imagem e de 

entrevistas. Assim, faz-se necessária a decupagem. 

O editor, responsável por organizar o material bruto, pode ser dividido em 

três funções: de texto, imagem e arte. 

O primeiro, segundo Curado (2002, p. 52), “é o filtro crítico das informações 

e o último avaliador [...]. É a ponte entre a reportagem e o telespectador. Por estar 

mais distante dos cenários dos fatos, o editor desenvolve critérios menos 

apaixonados [...]”. Já o editor de imagens é quem “recebe a fita com todas as 

imagens feitas pelo repórter cinematográfico e seleciona aquelas que melhor 

estejam adequadas ao texto do repórter e do editor de texto.” (CURADO, 2002, p. 

54). Esse tipo de profissional deve ter “[...] entendimento do papel da música na 

sonorização de matérias e o completo domínio dos recursos técnicos dos 
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equipamentos [...].” (CURADO, 2002, p. 54). Além de todas as características as 

quais o jornalismo pede ao profissional, a criatividade é outro elemento importante.  

Por fim, o editor de arte. Ele é o responsável pela identidade visual do 

trabalho, um elemento importante para dar clareza à informação. “Possui o talento 

para traduzir visualmente informações que não podem ser filmadas pela câmera.” 

(CURADO, 2002, p. 53). Para a utilização desses recursos tecnológicos, a ajuda de 

um profissional especializado foi de suma importância para a peça prática 

(APÊNDICE F). 

Abordados os conceitos teóricos fundamentais para a confecção deste 

trabalho, chega o momento de explicar como foi a produção da peça prática. 
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5 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O videodocumentário “Prudentão: uma história que não foi contada” traz 

informações sobre o estádio prudentino, em três vertentes: história, jogos e 

desenvolvimento urbano. Até chegar a esse produto, várias etapas foram 

percorridas, desde a produção até a edição. Dificuldades, conquistas, erros, acertos, 

regravações, correria, superação. Alguns detalhes dessa caminhada podem ser lidos 

nesse capítulo. 

 

5.1 Escalação do Time 

  

O projeto do vídeo começou antes do grupo estar completo, com os cinco 

respectivos estudantes de jornalismo participantes dessa pesquisa. Todos os autores 

tinham afinidade com os temas: esporte e/ou videodocumentário. Dito isso, era certo 

que o caminho a ser tomado seria a união dos estudantes.  

O grupo iniciou o trabalho dividido em três partes diferentes. As alunas 

Ariane Gonçalves e Patrícia Cacheffo, do período noturno, decidiram fazer o trabalho 

de conclusão juntas por não compartilharem os mesmos desejos e objetivos de 

outros alunos da sala. A princípio, não tinham nenhum tema em mente, apenas 

carregavam o desejo da Ariane em fazer algo relacionado a vídeo e o da Patrícia por 

esporte.  

A segunda parte, formada pelos alunos do período da manhã, João Paulo de 

Tilio e Mateus Tarifa, compartilhava a paixão por esporte. Essa vontade os levou a 

inclusive, escolher a profissão de jornalista. Os quatro procuravam temas 

relacionados ao esporte e por orientação da professora Thaisa Bacco se 

encontraram para discutir o assunto e quem sabe fazer o trabalho juntos.  

O encontro aconteceu no início desse ano, na mesma época em que o João 

Paulo, estagiário da TV Fronteira, afiliada da Rede Globo, realizava um 

levantamento sobre a história dos quatro grandes clubes de São Paulo na cidade de 

Presidente Prudente, para uma matéria. No início, a ideia das meninas era falar 

sobre o futebol de várzea, mas, depois dos dados levantados e discutidos na 

primeira reunião do grupo, surgiu o tema: estádios prudentinos. Logo, os professores 

orientaram para melhor definir o assunto, ou seja, delimitá-lo. A dica era para focar 
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em um ponto. Depois de várias conversas, o grupo optou em pesquisar sobre os 

jogos no Prudentão.  

A terceira e última parte do grupo foi convidada após as orientações iniciais, 

pois os quatros alunos procuravam mais alguém para integrar a equipe da pesquisa, 

devido ao gênero escolhido ser o videodocumentário. Esse gênero de comunicação, 

em razão da sua complexidade, necessitava do número máximo permitido para o 

TCC, no caso, cinco alunos. A estudante Thamires Fonseca, até o momento, estava 

em outro grupo que ainda não havia decidido qual seria a peça prática, porém, já 

tinha deixado transparecer o desejo em fazer algo relacionado ao futebol. 

 

5.2 Aquecimento 

 

Escalado o time era hora de se preparar para partida e, para isso, foi 

necessário um técnico. No sétimo termo os alunos devem elaborar um pré-projeto, 

para ser apresentado em uma banca de professores os quais orientam o melhor 

caminho a ser seguido e pequenas mudanças. É nesse momento que os estudantes 

indicam o orientador para sua pesquisa, e esse decide se pode ou não “treinar o 

time”. Feito isso, o trabalho deve ser enviado para aprovação da Universidade do 

Oeste Paulista (Unoeste).  

Apesar das aulas e das conversas com professores e amigos é chegada a 

hora de colocar todos os conhecimentos em prática e ainda assim, restam dúvidas 

sobre como começar, de que maneira fazer a metodologia, quais livros ler, entre 

outros. A delimitação do tema é ponto de partida, mas não bastou escolher falar do 

Prudentão, e sim, entender de que perspectiva seria contextualizada a história.  

Soube-se depois de uma breve pesquisa que o estádio completaria no ano 

do trabalho de conclusão 30 anos. Os membros do grupo, em sua maioria, tinham 

grande afinidade pelo tema esporte, então, a decisão foi falar sobre a história do 

Estádio Municipal “Eduardo José Farah”, a partir dos jogos profissionais realizados 

durante esse período. 

Porém, durante a apresentação do projeto, no dia 25 de abril, houve 

questionamentos do professor Roberto Mancuzo, para os estudantes se atentarem 

também aos aspectos sociais do estádio e o que o objeto de estudo representa para 

a cidade. Mesmo aprovados pelos professores, os autores se reuniram novamente 

para seguir as orientações da banca e repensar os limites do trabalho.  
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Depois de algumas reuniões o tema finalmente foi delimitado de acordo com 

as sugestões. O objetivo dessa vez ficou definido da seguinte forma: resgatar e 

contextualizar a história do Estádio Municipal “Eduardo José Farah”, sua relação 

com o futebol profissional e seu reflexo no desenvolvimento urbano da região onde 

está localizado. Para isso, a presença do orientador foi fundamental para o trabalho. 

Ele, assim como os professores da apresentação do projeto, ressaltou a importância 

do contexto da pesquisa e os rumos os quais deveriam ser tomados. Para ele, 

futebol qualquer um poderia ver na televisão, como isso interfere na vida das 

pessoas, não. “O repórter está onde o leitor, ouvinte ou espectador não pode estar.” 

(LAGE, 2009, p. 22)   

 

5.3 Começa o Jogo 

O orientador do grupo, João Paulo Nunes, auxiliou na busca por uma visão 

mais abrangente sobre o Prudentão e o impacto dele para a cidade e região. Com 

esse pensamento, o trabalho prático começou. Diferente do esperado, iniciou sem 

câmeras, pautas ou microfones. Antes de gravar o vídeo foi necessário pesquisar 

sobre o assunto, entender o que era um videodocumentário e quais as formas de 

abordagens ideais a serem usadas nas entrevistas. Todas as técnicas até então 

pareciam muito óbvias. Todos pesquisadores fizeram aulas de telejornalismo e de 

produção, e isso parecia que já bastava. Mas só parecia.  

Para contar a história do Prudentão foi preciso descobri-la. Uma das razões 

do trabalho foi a falta de arquivos sobre o estádio à disposição das pessoas, mas 

isso também foi uma dificuldade. Antes de sair nas ruas para entrevistar as fontes, 

os alunos foram para a biblioteca pesquisar 35 anos de história nos jornais. 

“Complicada ou não, a pesquisa é à base do melhor jornalismo.” (LAGE, 2009, p. 

134) 

Para isso, as férias da faculdade foram preenchidas com visitas diárias à 

biblioteca da Unesp. Ler todos esses anos de jornal não foi tarefa fácil e muito 

menos algo o qual poderia ser feito em pouco tempo. Os pesquisadores olharam 

todas as páginas dos jornais locais desses anos, com destaque às matérias sobre o 

estádio, as quais poderiam ser usadas para nortear sobre os acontecimentos e 

apontar as fontes que deveriam ser procuradas. A ajuda de amigos e familiares foi 



83 
 

imprescindível para atender o prazo estabelecido. Por meio dessa pesquisa foram 

encontradas fontes como Sérgio Jorge Alves e Adolfo Padilha. 

Um mês depois dos jornais começarem a ser vistos, os pesquisadores já 

tinham uma lista de pessoas a serem procuradas e questionamentos sobre os dados 

publicados. Antes de apertar o Rec e finalmente fazer o vídeo, era necessária 

autorização do Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade. Um dos possíveis 

entrevistados, Francisco Bastos, estava de viagem marcada. Mesmo sem terminar 

todo o texto e pensar no roteiro, os autores dessa pesquisa queriam gravar com ele. 

A razão era o medo de perder uma fonte a qual trabalha no estádio desde antes de 

sua inauguração. Enquanto a angústia aumentava, o parecer que autorizaria essa 

entrevista não era liberado. O grupo percebeu o despreparo, decidiu aguardar a 

aprovação e estudar mais sobre o tema.  

Ao mesmo tempo, um profissional foi procurado para a edição de imagens e 

de arte. Decidiu-se fazer essa etapa fora da faculdade, pois os estudantes queriam 

algo mais elaborado e também tinham disponibilidade diferente com o do laboratório 

da faculdade. Alguns editores foram consultados, e depois de várias respostas 

negativas, enfim um alento. A supervisora de produção de arte da TV Fronteira, 

Vanessa Vilche, aceitou o convite. 

 

5.4 Olho no Lance 

 

Enquanto o seu Chico, como é conhecido Francisco Bastos, tirou férias, o 

grupo se dedicou a estudar mais o assunto e buscar outras fontes. Nesse período, 

os autores se reuniram e cada um se responsabilizou por uma área, apesar de todos 

colaborarem com a pesquisa. A estudante Thamires Fonseca ficou responsável pela 

produção, Patrícia Cacheffo com a reportagem sobre a história, Mateus Tarifa, os 

jogos, Ariane Gonçalves, o desenvolvimento urbano e reflexos, e João Paulo com a 

edição e direção. Todos se revezaram para fazer a cinegrafia.   

A partir das leituras dos jornais e das memórias dos pesquisadores surgiram 

vários nomes os quais poderiam se tornar fontes. Foi então que os possíveis 

contatos foram separados nos tópicos: história, jogos e desenvolvimento. Dessa 

divisão surgiram as fontes primárias e secundárias. Na lista estava o ex-jogador de 

futebol Ronaldo, o qual marcou no Prudentão seu primeiro gol pelo Corinthians. E 

claro, era de vontade de todos entrevistá-lo.  
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Depois de delimitar as tarefas e fontes, os alunos agendaram pré-entrevistas 

com apenas o áudio gravado, no intuito de conhecer melhor a fonte, saber o que ela 

tinha para contar e averiguar o quão isso era importante para a pesquisa. Apesar da 

vontade de ouvir todas as pessoas, as quais tiveram suas vidas marcadas de 

alguma forma pelo estádio, o vídeo não poderia trazer isso, afinal, havia poucos 

meses para fazer a pesquisa, gravar e editar o vídeo. 

Com as pré-entrevistas em mãos, os alunos sabiam o que esperar de cada 

entrevistado e quais as relações precisariam melhorar. O ex-prefeito de Prudente, 

Paulo Constantino, era uma das principais fontes do trabalho, porém, não aceitou 

gravar as entrevistas. Depois de semanas de insistência para ouvi-lo, ele aceitou 

encontrar um dos pesquisadores para conversar sobre o estádio. A exigência era 

não gravar imagens. A reação do grupo foi de total nervosismo. Surgiu a dúvida: 

como contar a história sem mostrar o idealizador do estádio? A loucura contagiou 

todos os responsáveis por essa pesquisa. 

A produtora Thamires foi até o escritório, como havia combinado, realizou a 

entrevista e obteve autorização para buscar mais informações no arquivo do ex-

prefeito. Mesmo com o desejo do Constantino em não gravar, os pesquisadores não 

desistiram de conseguir a entrevista com imagens. A experiência do orientador foi 

fundamental para acalmar os ânimos. Ele indicou aos alunos uma ideia. O chamado 

plano B era usar o áudio do ex-político e cobrir com videografismos e fotos. Porém, 

isso não era suficiente. E dessa forma a teoria deu espaço para prática.  

Ao mesmo tempo do impasse, o aluno João Paulo ficou responsável por 

confeccionar o roteiro do videodocumentário. Mesmo sem saber como começaria a 

escrever, um arquivo de duas páginas foi produzido. A maior dificuldade era não ter 

todas as entrevistas realizadas. Com isso, ficou difícil determinar as informações as 

quais entrariam em cada off, e juntar toda essa grande história pesquisada nos 

jornais. Com a ajuda do orientador e o andamento das gravações, esse documento 

foi melhorado e aumentado para 11 páginas.      

 

5.5 Falta para Cartão Amarelo 

 

Para fazer o videodocumentário, os autores utilizaram o equipamento de 

vídeo da Faculdade de Comunicação de Presidente Prudente (Facopp), que também 

era usado por outros pesquisadores e alunos. Mesmo com a ajuda dos funcionários 
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da Hemeroteca, a dificuldade no começo das gravações foi conciliar os horários dos 

entrevistados, com a disponibilidade da câmera e dos repórteres.  

Por precaução, o grupo agendou vários horários de acordo com o prazo do 

cronograma da pesquisa. Os autores optaram pelo uso do microfone lapela, que só 

foi possível porque os estudantes seguiram algumas orientações e fizeram um caixa 

com contribuições mensais. 

As semanas de gravações foram organizadas por tabelas semanais com os 

horários do equipamento, orientações e atendimentos com o professor Rogério, o 

qual auxiliou o grupo a normatizar o trabalho.  

As gravações começaram no dia 3 de setembro. A primeira entrevista foi 

feita pela estudante Patrícia com a secretária municipal de Esportes, Maria Cristina 

Madeiral Netto. A Tute, como é conhecida, foi entrevistada dentro do conjunto 

histórico para falar sobre a possível escolha do Prudentão como sub-sede da Copa e 

os investimentos feitos no estádio. No mesmo dia dessa entrevista estava marcado 

com o seu Chico. Essa era uma das principais entrevistas. A secretária atrasou uma 

hora e a outra entrevista só foi possível pela disponibilidade do entrevistado.  

Seu Chico trabalha no estádio desde antes da sua inauguração. A entrevista 

com ele buscava informações e histórias de bastidores do estádio, como foi o 

crescimento e os momentos de destaque. Essa entrevista marcou os presentes, pois 

a fonte confiou de tal forma na repórter que no final da entrevista chorou, ao contar 

sobre suas dificuldades. Ele viu na equipe pessoas de confiança.  

Nessa externa, os pesquisadores foram com o intuito de fazer algo novo, 

porque entendiam ser aquele o momento de inovar. Queriam sair do comum e 

propor algo novo e descontraído. Assim, posicionaram-se em frente das 

arquibancadas para que ficassem de fundo e decidiram fazer um plano diferente, 

filmado de baixo para cima e sem tripé.   
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FIGURA 14 – A repórter Patrícia Cacheffo em entrevista com o responsável 
pela manutenção do estádio, Francisco Bastos 

  
Fonte: Thamires Fonseca 

 
A entrevista fluiu bem, os alunos inovaram e tudo parecia estar bem. Na hora 

de fazer o relatório de imagem e transcrever a entrevista, aconteceu o que para 

muitos parecia ser óbvio: as imagens ficaram tremidas e em um ângulo o qual não 

favorecia o entrevistado. Apesar da intenção de fazer diferente, veio mais uma lição: 

antes de inovar é preciso estudar. 

   

5.6 Que venha o Segundo Tempo 

 

As entrevistas continuaram com o ex-prefeito Agripino Lima, no dia 12 de 

setembro. Foi a fonte mais tensa. O foco eram as alterações pelas quais o estádio 

passou, como foram, qual a finalidade e a forma de pagamento. Agripino não se 

lembrou de muitas coisas, mas mesmo assim deu um tom polêmico para a 

gravação, ao contar sobre as razões da mudança do nome do estádio. Depois foi a 
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vez do ex-secretário municipal de Esportes, Adolfo Padilha. A missão do repórter 

Mateus Tarifa era perguntar ao entrevistado sobre o processo para trazer jogos 

profissionais à cidade. Os autores já tinham tentado outras vezes entrevistar Padilha 

que, por razões de trabalho, não pode comparecer. Mesmo com a pauta confirmada, 

ficou o receio dele não estar presente, pois o tempo era escasso com o equipamento 

e perder a entrevista significaria o atraso do trabalho. Mas tudo aconteceu 

perfeitamente.  

Na sequência, o repórter entrevistou um torcedor o qual esteve com seu pai 

no primeiro jogo do estádio e que passou a paixão pelo futebol para seu filho. 

A primeira entrevista da repórter Ariane foi marcada para o dia 14 de 

setembro com a dona de um posto de gasolina próximo ao Prudentão. A repórter e a 

cinegrafista chegaram para a entrevista que aconteceria no posto e tiveram 

dificuldades para gravar porque o barulho na rua interferia na qualidade do áudio. 

Outra lição: lapela tem áudio mais sensível. A gravação teve que ser remarcada para 

o dia 17, dessa vez, às 6 horas da manhã para evitar o barulho. 

O orientador alertou o grupo para não fazer um vídeo apenas com as coisas 

boas do estádio, se não, tornaria-se um trabalho de assessoria de imprensa. 

Procurou-se então, ouvir mais torcedores. Vários contaram sobre brigas, mas não 

queriam aparecer. Depois de alguns dias, Ricardo Sanches, conhecido como 

“Sapão”, gentilmente decidiu colaborar com a pesquisa e concedeu a entrevista. 

Com algumas entrevistas feitas, a edição começou a ser realizada com a 

Vanessa e o aluno João Paulo. Eles se encontraram das 21h às 0h, por 12 vezes, na 

casa da editora. Os materiais que eram coletados já iam para a edição. 

Para falar se o Prudentão foi ou não importante para o desenvolvimento da 

região onde está localizado os autores ouviram a livre-docente em Geografia, Maria 

Encarnação Sposito, e o secretário municipal de Planejamento da cidade, Laércio 

Alcântara.  

Os pesquisadores procuraram durante o vídeo mostrar todo o lado do 

desenvolvimento urbano do estádio, entre os assuntos estava a área da saúde. Foi 

encontrada uma fonte que percorria 1 km até o posto de saúde mais perto para 

conseguir atendimento para o filho, durante semanas a equipe a acompanhou. 

Foram três telefonemas e encontros de terça à sexta para confirmar as informações 

e ter a confiança da entrevistada. Porém, no dia 20 de setembro, data da entrevista, 

o contato se negou a dar a entrevista sem mais justificativas. Lição: pessoas mudam 
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de ideia sem justificativas e é sempre bom ter uma matéria de stand by. Não era o 

caso. 

Após a frustração de uma pauta não realizada, era preciso continuar, afinal 

havia muito trabalho pela frente. No dia 20 de setembro a produção marcou uma 

entrevista sobre transporte público. Quando o dia chegou, a chuva não deu trégua. 

Os autores até pensaram em desistir, mas por insistência do editor a externa 

aconteceu. Mesmo com o tempo, a fonte se dispôs a participar da entrevista e mais 

uma vez os pesquisadores contaram com a boa vontade sem tamanho das pessoas 

envolvidas.  

Para cumprir com a premissa jornalística de ouvir sempre os dois lados, no 

dia 21 de setembro os autores entrevistaram um representante da Polícia Militar 

para falar sobre as reclamações da entrevista com Paula, dona do posto de gasolina 

e sobre a segurança na região do Prudentão. Além da atenção recebida durante a 

entrevista, a Polícia Militar disponibilizou fotos aéreas do estádio, que durante a 

montagem do vídeo foram fundamentais para ilustração. 

E a edição não parava. Os offs que já eram gravados foram incluídos no 

vídeo. Alguns precisaram ser refeitos. Certas imagens coletadas nas externas 

ficaram escuras, mas com a ajuda da editora, foram consertadas. Vanessa também 

produziu videografismos para o trabalho. Nessa pesquisa, o material recolhido foi 

suficiente para contar todos os capítulos do estádio. 

Na pré-entrevista, o ex-vereador e locutor Sérgio Jorge Alves demonstrou 

conhecimento amplo do Prudentão. Sérgio se tornou um personagem querido entre 

os pesquisadores. Na semana da gravação do vídeo, ficou doente e precisou ser 

internado. Todos ficaram muito preocupados, mas o interesse dele com a pesquisa 

foi surpreendente. Mesmo sem estar bem de saúde, durante os telefonemas, 

demonstrou vontade de ajudar e de ficar melhor para conceder entrevista. Outra 

lição: existem pessoas as quais estão dispostas a ajudar só pelo prazer que isso 

proporciona e não pedem nada em troca, isso ainda é possível. A entrevista foi 

marcada para o dia 26 de setembro. Sérgio respondeu todas as perguntas de forma 

direta e sem esconder detalhes.  

O mês de outubro começou e as visitas a Pauma Empreendimentos 

continuavam na tentativa de convencer Constantino sobre a importância do vídeo. 

Alguns dos autores tiveram acesso ao acervo do ex-prefeito que continha fotos e 

documentos oficiais da época da construção do estádio.  



89 
 

Como a pauta da saúde não havia dado certo, o orientador pediu que a 

busca por um personagem ligado ao tema continuasse. Foram encontradas duas 

mulheres com histórias diferentes as quais ilustravam as necessidades de quem 

precisa do serviço do SUS. Como uma das entrevistadas criticou a demora no 

atendimento, os pesquisadores procuraram as assessorias da Prefeitura e do AME. 

Nenhuma delas respondeu aos questionamentos ou enviou uma nota.  

A previsão de entrega do documentário era 20 de outubro, ou seja, faltavam 

apenas cinco dias. Com a edição em andamento, Paulo Constantino entrou em 

contato e aceitou receber dois dos pesquisadores para uma entrevista. No dia 16 de 

outubro, o tão esperado momento aconteceu. Durante todas as externas o grupo 

contou com a colaboração de pessoas envolvidas com o estádio, porém, essa seria 

com quem idealizou a obra.  

Como a entrevista veio de surpresa, os autores não haviam reservado o 

equipamento da faculdade e sem ele seria impossível fazer as imagens. Por mais 

preparado que o grupo estivesse, imprevistos simplesmente acontecem. O término 

do vídeo foi possível porque a professora Thaisa conseguiu mudar os horários e 

liberar a câmera.  

Por fim, depois de cinco meses de trabalho o vídeo ficou pronto e editado.  

 

5.7 Resultado Final 

Para que a parte prática desse trabalho fosse concluída foram feitas 15 

entrevistas de imagem e som, nove pré-entrevistas, 37 dias de edição e um mês de 

pesquisa em jornais com ajuda de 16 pessoas. Financeiramente, foram cerca de R$ 

650 por pessoa, num total de aproximadamente R$ 3.250 divididos em um mês de 

gravação, 12 fitas, alguns tanques de gasolina, R$ 50 em créditos para celular, R$ 

500 para edição de arte, R$ 98 em um microfone lapela, R$ 100 em um gravador, 

R$ 140 em livros, mais de R$ 200 em táxi, R$ 200 de impressão, R$ 260 em capas 

de DVD e convites para a exibição pública e planejamento, muito planejamento.  

 

5.8 Exibição Pública 

 

Dia 27 de novembro de 2012. Para muitos, uma simples terça-feira, para os 

discentes responsáveis por essa pesquisa, a realização de um sonho que começou 
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há quase um ano. Esse foi o dia escolhido pelo grupo para exibir publicamente a 

peça prática “Prudentão: uma história que não foi contada”, no Centro Cultural 

Matarazzo, às 20 horas. Entrevistados, familiares, amigos, profissionais da 

imprensa, docentes e claro, os autores do trabalho. Esse foi o público o qual lotou a 

Sala de Cinema e acompanhou os 30 minutos do videodocumentário.  

Risos, choros emocionados, muitos elogios e algumas críticas foram os 

aspectos predominantes nessa data especial. 

 

FIGURA 15 – Os 110 lugares da Sala de Cinema do Matarazzo não foram 
suficientes para aproximadamente 130 pessoas presentes na exibição pública. 

Fonte: Letícia Moreira Rotta 
 

Logo após o término da exibição, os responsáveis abriram espaço para que 

o público fizesse questionamentos. Algumas dúvidas foram esclarecidas, como por 

exemplo, a não inserção do jogo entre Palmeiras e Fluminense. A explicação veio 

porque a partida aconteceu depois que o vídeo estava finalizado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estádio de futebol é um lugar de encontro. Tomado por algumas linhas no 

chão, traves sobre a superfície e outros aspectos característicos, é ali que 

adversários se enfrentam. E quando se pensa em times de futebol, associa-se a 

torcedores que levam o nome dessa equipe para frente. 

Existem clubes no país que possuem milhões de apaixonados. Quando uma 

dessas equipes entra em campo, muitas pessoas param por aproximadamente duas 

horas para prestar atenção. E os estádios de futebol são os lugares que acolhem os 

vários componentes desse esporte em um único evento: imprensa, torcedores, 

jogadores, árbitros e demais profissionais. Com isso, uma partida é capaz de reunir 

diversas histórias. 

O Estádio Municipal “Eduardo José Farah”, o Prudentão, é o representante 

da cidade quando se pensa em futebol. Segundo Futpédia (2012), o local sediou 31 

partidas com a participação de, pelo menos, um clube considerado grande no 

cenário brasileiro. Jogos os quais passaram e deixaram marcas, números, 

lembranças, projeções, comentários, mudanças. 

Foi assim que essa pesquisa começou, com o intuito de contar 

exclusivamente sobre os jogos que ocorreram na cidade, por meio do estádio. 

Partidas as quais dificilmente seriam em Presidente Prudente, caso um campo 

adequado a essa prática esportiva não existisse. E essa restrita intenção inicial pelo 

assunto também surgiu pois alguns dos pesquisadores haviam frequentado o objeto 

de estudo e tinham em mente apenas esse assunto. 

Mas, ao se aprofundar na história do Prudentão, percebeu-se que essa era 

composta por situações além dos jogos. Descobriu-se, a partir do conhecimento de 

alguns dos entrevistados, ser o objeto de estudo um dos responsáveis pelo 

desenvolvimento urbano de sua localidade. Além disso, notou-se uma ligação do 

estádio com a política prudentina. Ou seja, ele vai além da função para a qual foi 

criado. 

A presente pesquisa buscou então responder a seguinte indagação: qual a 

história do Estádio Municipal “Eduardo José Farah” e sua relação com o futebol 

profissional e o desenvolvimento urbano da região onde está localizado durante 

esses 30 anos? 



92 
 

Por meio de entrevistas com moradores e comerciantes próximos ao 

estádio, foi possível apresentar algumas características ligadas à saúde, educação, 

segurança, transporte e o crescimento ao redor do Prudentão. Essa pesquisa traz 

ainda um resgate histórico do objeto de estudo, obtido por meio de pesquisas em 

jornais locais e depoimentos de personagens, entre eles o idealizador Paulo 

Constantino, o ex-prefeito responsável pela ampliação do estádio na década de 90, 

Agripino de Oliveira Lima Filho, e também Francisco Bastos, que trabalha no local 

desde antes da inauguração. Com relação aos jogos, a resposta veio também com 

as entrevistas, como a do jornalista Sérgio Jorge Alves e do torcedor Pedro dos 

Santos, ambos presentes no primeiro jogo do Estádio Municipal “Eduardo José 

Farah”, e as reportagens publicadas em veículos jornalísticos da cidade.   

O objetivo geral proposto foi resgatar e contextualizar a história do Estádio 

Municipal “Eduardo José Farah”, sua relação com o futebol profissional e seu reflexo 

no desenvolvimento urbano da região onde está localizado. Para alcançá-lo, os 

autores foram em busca dos objetivos específicos. 

O primeiro deles, reunir e apresentar arquivos que fazem parte dos 30 anos 

do objeto de estudo. O resultado disso foi a obtenção de informações para contar a 

história do local, identificação das fontes essenciais a pesquisa, as quais 

posteriormente foram entrevistadas, e os documentos contidos nos anexos e 

apêndices dessa obra. O segundo objetivo específico, buscar e identificar nas 

memórias da sociedade personagens, que caracterizaram e fizeram parte da história 

do estádio, a fim de colher informações por meio de testemunhos orais, foi 

aprofundado a partir do anterior. Após serem encontradas essas pessoas, os autores 

foram atrás dos depoimentos, os quais foram importantes para a composição do 

capítulo sobre o Prudentão e da peça prática. Por fim, o último objetivo específico, 

produzir um videodocumentário para divulgar os resultados da pesquisa, foi 

alcançado com um material de aproximadamente 30 minutos de duração. Assim, o 

trabalho contribuiu aos pesquisadores com uma visão nova sobre o Estádio 

Municipal “Eduardo José Farah”. A relação dele com a política e o desenvolvimento 

urbano não era de conhecimento dos responsáveis por esse trabalho acadêmico. 

O motivo da construção do estádio na região oeste de Presidente Prudente, 

os anos de suas ampliações, a mudança do nome, a relação do mesmo com o 

desenvolvimento urbano, os jogos de destaque ocorridos durante a sua existência e 

as curiosidades foram algumas das respostas encontradas.    
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Além disso, o trabalho fez com que os pesquisadores adentrassem em uma 

área que não possuíam experiência e conhecimento durante o período acadêmico, o 

gênero videodocumentário. Nesse meio de comunicação, o tempo de produção, 

elaboração e confecção possibilita maior aprofundamento no tema. 

A história do objeto de estudo, agora contada em um único material, fica 

como arquivo para a Universidade do Oeste Paulista - Unoeste, departamentos da 

cidade e população em geral. 

Os pesquisadores sugerem que esse trabalho não fique nas prateleiras das 

salas, mas seja mostrado a vários munícipes, principalmente aos alunos dos ensinos 

fundamental e médio das escolas locais, a fim de levar até eles o conhecimento 

sobre o estádio e parte da história da cidade. O presente trabalho pode servir como 

instrumento de educação pública, com exibições nos locais de estudo. Também 

pode ser mostrado ao público geral, para levá-los ao conhecimento dos aspectos 

positivos e negativos da região onde o Prudentão está inserido. 

Durante a pesquisa, surgiram outros assuntos que podem ser tratados nos 

próximos trabalhos acadêmicos: o estádio Caetano Peretti, palco de jogos 

profissionais antes da construção do Prudentão; Paulo Constantino, idealizador de 

obras significantes em Presidente Prudente, como o Parque do Povo, Calçadão, 

Conjunto Habitacional Ana Jacinta e o viaduto Tannel Abbud; Sérgio Jorge Alves, 

radialista o qual dedicou grande parte da sua carreira ao futebol da cidade. 

A história dessas pessoas e locais pode render boas e importantes linhas 

escritas. Além do mais, a pesquisa visa contribuir para a memória do futebol local, 

mas existem outros esportes na cidade que também merecem destaque, como o 

basquete, impulsionado pela jogadora Hortência, e o atletismo, medalha de ouro nas 

Olimpíadas 2000, fatos ligados a Presidente Prudente. 

Do lado pessoal e profissional, o trabalho contribuiu de forma impactante na 

vida dos pesquisadores, sendo essa obra um marco da transição do período 

acadêmico para o mercado de trabalho. Esse estudo também fez com que os 

diversos assuntos aprendidos em sala de aula fossem colocados em prática. Tira-se 

de lição a convivência em grupo e a importância de todos profissionais na 

construção de uma notícia, algo essencial nas empresas do ramo. Os autores se 

sentiram realizados durante o andamento do trabalho, em poder contribuir com a 

história da cidade e do objeto de estudo. Houve um esclarecimento sobre os fatos 

locais. 
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Há de se lembrar que outros aspectos do Prudentão, não respondidos por 

essa pesquisa, podem ser esclarecidos em futuros trabalhos. São eles: o trâmite 

para esse estádio prudentino receber uma partida de nível nacional, se vale a pena 

ter um campo de futebol de grande porte em uma cidade do interior, o 

acompanhamento de um jogo durante a sua realização e os próximos capítulos os 

quais surgirão na história do mesmo. 

Os autores concluem que a principal contribuição do objeto de estudo para a 

história da cidade foi o estádio ser um dos motivos de expansão e desenvolvimento 

do município na região oeste. Isso é fundamentado nas informações adquiridas 

durante essa pesquisa. 

Por fim, é relevante citar a projeção que fatos ocorridos no Estádio Municipal 

“Eduardo José Farah” proporcionaram à cidade de Presidente Prudente. O 

centésimo gol como profissional da promessa do futebol brasileiro Neymar foi 

divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo (2012). Já o gol do atacante Ronaldo 

Nazário de Lima, o Fenômeno, ganhou proporções internacionais com a matéria 

publicada pela versão online do jornal norte-americano The New York Times (2009).  

 

FIGURA 16 - Publicação do site do jornal dos Estados Unidos The New York Times, 
em 2009, sobre o gol do atacante Ronaldo em Presidente Prudente 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: The New York Times 
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