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RESUMO 

 

Esta pesquisa estuda o processo de produção do documentário Cultura de Afetos (2018), 

realizado pela TV OVO, sobre a Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop). O 

problema de pesquisa é entender de que modo foram operadas as escolhas, por parte da 

equipe, durante todo o processo de realização do filme até se chegar ao produto final. 

Nesse sentido, o objetivo geral é compreender de que modo as escolhas são articuladas 

na construção da narrativa do filme. Já os específicos buscam identificar como as 

entrevistas articulam a narrativa no produto audiovisual e como elas são recortadas; e 

analisar qual o papel a equipe da TV OVO na construção da narrativa do filme. Para isso, 

são debatidos os conceitos de comunicação comunitária (PERUZZO, 2009, 2006; 

PAIVA, 2003), audiovisual comunitário (OLIVEIRA, 2001; SANTORO 2010), as etapas 

de construção de um documentário (PUCCINI, 2007); a ética do documentarista 

(GAUTHIER, 2011), modos de contar uma história documental (NICHOLS, 2005); 

decisão-tomada (BORDWELL, 2008; RAMOS 2005) e entrevista no documentário 

(BERNARDET, 2003). A metodologia compreende a pesquisa participante  (PERUZZO, 

2005). As escolhas são influenciadas pelos conceitos elencados pela equipe a ser fluxo, 

trocas, rede, pessoas e diversidade. Os depoimentos conduzem a narrativa e organizam-

se em seis eixos temáticos que abarcam as dimensões da Feicoop: os grupos de produção, 

o impacto na vida das pessoas com a criação da feira, nova maneira de se alimentar, 

diferentes formas de cultura e a cultura da solidariedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Documentário; Comunicação Comunitária; Narrativa; Feicoop; 

Pesquisa participante 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research studies the production process of the documentary Cultura de Afetos 

(2018), made by TV OVO, about the Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop). 

The research problem is to understand how the choices were made, by part of the team, 

during the process of making the film until reaching the final product. In this sense, the 

general objective is to understand how the choices are articulated in the construction of 

the film’s narrative. The specific objectives, however, look for identify how the 

interviews articulate the narrative in the audiovisual product and how they are cut out; 

and analyze what role the TV OVO team had in building the film's narrative. For this, the 

concepts of community communication are discussed (PERUZZO, 2009, 2006; PAIVA, 

2003), community audiovisual (OLIVEIRA, 2001; SANTORO 2010), the steps of 

building a documentary (PUCCINI, 2007), the documentarist's ethics (GAUTHIER, 

2011), ways of telling a documentary story (NICHOLS, 2005), take-decision 

(BORDWELL, 2008; RAMOS 2005) and interview in the documentary (BERNARDET, 

2003). The methodology comprehend the participant research (PERUZZO, 2005). 

Choices are influenced by the concepts listed by the team to be flow, exchanges, network, 

people and diversity. The testimonies lead the narrative and are organized into six 

thematic axes that embrace the dimensions of Feicoop, which are the production groups, 

the impact on the people’s lives with the creation of the fair, a new way of eating, different 

forms of culture and the culture of solidarity. 

 

KEY WORDS: Documentary; Community Communication; Narrative; Feicoop; 

Participant research. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2018, a Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop), que é 

realizada em Santa Maria, completa 25 anos. Ela foi considerada, pelo economista Paul 

Singer, a maior feira de economia solidária da América Latina por reunir, em um final de 

semana, caravanas de todas as regiões do Brasil, de outros países da América do Sul e até 

mesmo de outros continentes. A Feicoop não é somente uma feira de comercialização de 

produtos, mas também é um local de participação, comprometimento e integração social, 

que presa pelos conceitos da democracia participativa e autogestionária a partir de 

práticas de comércio justo e do consumo ético e solidário. 

Nos três dias de feira são realizadas diversas atividades de forma simultânea, tais 

como conferências, seminários, oficinas, debates, intercâmbios, apresentações culturais e 

shows em prol do cooperativismo, da economia solidária e da agricultura familiar. Esse 

evento, que em 2017, segundo os organizadores, reuniu cerca de 255 mil pessoas, é 

coordenado pelo Banco da Esperança e pelo Projeto Esperança/Cooesperança da 

Arquidiocese de Santa Maria. 

Com o intuito de mostrar essa história em um documentário, no ano de 2017, a 

TV OVO realizou entrevistas e captou cenas nos três dias de feira, no local onde são 

produzidos alguns produtos de feirantes da região de Santa Maria e também capturou 

cenas de edições passadas no acervo da associação, que participa de perto dessa 

caminhada desde 1997 com registro de atividades, coberturas compartilhadas e produção 

de reportagens. O documentário, intitulado Cultura de Afetos, com direção de Neli 

Mombelli, é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria em 

2017, proposto por D. Copetti Produções e com produção audiovisual da TV OVO. 

Desta forma, o tema do presente trabalho pauta-se na construção da narrativa e 

pelas escolhas realizadas  por parte da equipe de produção da TV OVO no documentário 

sobre os 25 anos da Feira Internacional do Cooperativismo a partir do conhecimento de 

histórias e informações dos organizadores, produtores e consumidores levantadas em 

entrevistas durante o processo de prospecção e gravação. O filme documental foi 

produzido a partir de práticas de comunicação comunitária e tem como pressuposto 

teórico o audiovisual comunitário, a memória e a valorização de manifestações culturais.  

Por acreditarmos que um documentário pode ser contado de diferentes formas a 

partir de infinitas possibilidades de escolhas de uma equipe composta por pessoas de 
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diferentes culturas, vivências e origens, o problema de pesquisa aborda como são 

operadas as escolhas, por parte da equipe da TV OVO, durante todo o processo de 

realização do documentário até se chegar ao produto final. Para isso, o objetivo geral é 

entender de que modo as escolhas são articuladas na construção da narrativa no 

documentário sobre os 25 anos da Feira Internacional do Cooperativismo. Já os objetivos 

específicos são: identificar como as entrevistas articulam a narrativa no produto 

audiovisual e como elas são recortadas e analisar qual o papel da equipe da TV OVO e a 

sua influência na construção da história.  

Como justificativa, um dos motivos é o interesse do investigador por pesquisar 

sobre documentário audiovisual, pois desde o começo da graduação é uma das áreas de 

maior interesse, tanto a parte téorica quanto a prática. Outra motivação foi o fato de 

estudar algo que estava inserido e que realmente acredita como uma das áreas mais 

relevantes do Jornalismo que é a comunicação com um viés comunitário. Como o 

pesquisador fez parte da equipe do documentário, a busca pelo estado da arte foi baseada 

em trabalhos acadêmicos em que os próprios investigadores estavam inseridos em 

pesquisas sobre as próprias produções cinematográficas.  

A tese, defendida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no ano de 2016, 

intitulada Partilhas do documentário: a experiência na realização de Bateia, de Jair 

Giacomini, propõe uma reflexão sobre o processo de realização do documentário 

chamado Bateia. Ele tem como objetivo principal fomentar, a partir da prática, a 

compreensão de temas que orbitam em torno do cinema documentário a partir de uma 

metodologia chamada in process, que tem como premissa a perspectiva de que a 

configuração do caminho não é determinada de forma apriorística; ao contrário, é o 

processo vivenciado pelo sujeito-documentarista-pesquisador que faz emergir as questões 

a serem articuladas no estudo. Os principais conceitos abordados na tese são partilha do 

sensível, encenação, risco do real e decisão-tomada.  

Outra pesquisa encontrada foi Boniek Bauer - Curta metragem documental, 

trabalho de conclusão de curso de Ana Clara Nunes Roberti, defendida na Faculdade de 

Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no ano de 2013. O 

objeto de estudo é um curta-metragem documental em que a própria pesquisadora foi a 

diretora e roteirista, uma espécie de relatório com um diário de campo da produção 

cinematográfica. Os conceitos trabalhados foram documentário, tipos de documentário, 

concepção de imagem e som, a escrita do roteiro e imagem – câmera.  
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  Já o artigo Economia criativa e cidadania a partir da produção do documentário 

Aldeia Yancã Ju, de Joel Felipe Guindani, Marcela Guimarães e Tiago Costa Martins, da 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa), apresentado no Intercom, no ano de 2017, 

descreve a experiência da produção de um documentário realizado por meio de oficinas 

com aldeias indígenas nas regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul, e traz como 

referencial teórico os conceitos de cidadania, economia criativa e documentário 

audiovisual. 

Outro trabalho encontrado foi a tese de doutorado de Dafne Reis Pedroso da Silva, 

intitulada Revelando os Brasil IV: os processos de produção dos curtas-metragens 

realizados no Rio Grande do Sul, foi defendida em 2016. A autora analisou os processos 

de produção de curta-metragens da quarta edição do concurso Revelando os Brasis, a 

partir da metodologia de observação participante com foco comunicacional, tendo como 

enfoque os processos produtivos, os sujeitos e os espaços. 

      A metodologia utilizada para realizar essa pesquisa é a da pesquisa participante, 

que baseia-se na interação entre pesquisador e grupo pesquisado. O autor do trabalho, no 

ano de 2017, foi voluntário na TV OVO e esteve presente ao longo de todo o período de 

realização do filme. Foi elaborado um diário de campo desde a etapa de prospecção de 

entrevistados até a de pesquisa de imagens no acervo da associação.  

O trabalho de pré-produção consistiu em contatar e levantar informações junto aos 

produtores e feirantes de Santa Maria e da região sobre as primeiras ideias do que 

poderíamos abordar no documentário. Outro modo de aproximação com os possíveis 

personagens foi por indicação da Irmã Lourdes Dill, coordenadora do Projeto 

Esperança/Cooesperança. Já a produção foi a etapa em que foram realizadas as gravações 

e a pesquisa de imagens no acervo audiovisual da TV OVO. 

  Assim este trabalho aborda, no capítulo 1, a revisão dos conceitos e pressupostos 

da comunicação comunitária e dissertamos sobre como o audiovisual pode se tornar um 

instrumento de mudanças sociais, como é caso do trabalho desempenhado pela TV OVO. 

No capítulo 2, discutimos questões pertinentes às etapas teórico-práticas da realização de 

um filme documental. O capítulo 3 é dedicado à metodologia de trabalho sistematizada 

pela pesquisa participante a partir de um diário de campo elaborado pelo pesquisador. 

Logo em seguida, trazemos a análise de todo o processo de produção e os aspectos que 

foram determinantes nas escolhas que a equipe da TV OVO teve realizou para a 

construção da narrativa do documentário Cultura de Afetos. 
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 As escolhas para a realização do filme documental começaram no momento da 

escolha de personagens que iriam compor a história baseada em critérios definidos pela 

própria equipe que compreendia os conceitos de fluxo, trocas, rede, pessoas e diversidade. 

Os depoimentos tiveram o papel de conduzir a narrativa do filme, pois é a partir deles que 

o filme estrutura-se em seis eixos temáticos que abarcam as dimensões da Feicoop que 

são os grupos de produção, o impacto na vida das pessoas com a criação da feira, nova 

maneira de se alimentar, diferentes formas de cultura e a cultura da solidariedade. Tudo 

isso complementado por imagens gravadas em propriedades rurais e com produtores 

urbanos, além das imagens registradas durante os três dias de feira e pelas imagens 

capturadas no acervo de VHS da TV OVO. 
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CAPÍTULO 1 

 

A pesquisa bibliográfica neste primeiro capítulo pretende situar os conceitos de 

comunicação comunitária e esclarecer como um meio de comunicação pode ser definido 

como tal, como é o caso da TV OVO, objeto de estudo deste trabalho. Além disso, 

pretende também conceituar e relatar a trajetória da Feira Internacional do 

Cooperativismo (Feicoop). 

 

1.1 Comunicação comunitária 

 

  Os meios de comunicação comunitários são muito importantes, pois são 

realizados para a comunidade, com a comunidade e pela comunidade. Promovem a 

participação da própria população no processo de comunicação. Tem o poder de 

mobilização a partir de seus diferentes interlocutores e também promover o 

desenvolvimento do exercício de cidadania.  

Desta forma a comunicação comunitária é um importante meio de resistência 

frente aos meios de comunicação hegemônicos. De acordo com Cicilia Peruzzo (2009, 

p.47), “a comunicação popular representa uma forma alternativa de comunicação e não 

se caracteriza como um tipo qualquer de mídia”, mas como um processo de comunicação 

que emerge da ação de movimentos populares, tais como movimentos de 

esquerda,  organizações sindicais,  setores progressistas da igreja católica e militantes 

envolvidos em produções audiovisuais.  

A origem da comunicação popular, nos anos 1970 e 1980 no Brasil e na América 

Latina, está ligada a um contexto de ausência de democracia plena, censura ditatorial e o 

monopólio dos meios de comunicação de massa. Segundo Peruzzo (2006, p.06), a 

comunicação popular assume um “sentido político-ideológico, de contestação e projeto 

da sociedade” a partir de classes subalternas que reivindicavam os seus direitos.  

Os meios de comunicação possuem diferentes formas e dependendo do contexto 

onde estão inseridos podem ter significados diferentes. De acordo com Peruzzo (2009, 

p.54), o que caracteriza o jornalismo como alternativo é o fato de representar outra 

alternativa de fonte de informação em relação aos jornais de grande circulação, tanto pelo 

conteúdo e também pela forma de abordagem. O jornalista Bernardo Kucinski (1991, p. 

05), aponta que os jornais alternativos, na época em que o Brasil passava por uma ditadura 
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militar, nos anos 1960 e 1970, “cobravam com veemência a restauração da democracia e 

do respeito aos direitos humanos e faziam a crítica do modelo econômico”. 

Eram jornais, revistas e boletins populares com características de periódicos com 

circulação diária em que o cidadão comum era o principal protagonista. Segundo 

Kucinski (1991),  O Pasquim (1969), Bondinho (1970), Opinião (1972), Ex (1973), 

Coojornal (1974), Versus (1975), Movimento (1975), Repórter (1977) e Em Tempo 

(1977) são alguns exemplos da imprensa alternativa durante a ditadura militar. 

  A Coojornal foi o jornal alternativo do Rio Grande do Sul que teve o maior tempo 

de existência e o pioneiro no Brasil a adotar “a doutrina cooperativista como fundamento 

de sua atividade e procurou adaptá-la a uma práxis jornalística”, como aponta Kucinski 

(1991, p. 60). O jornal, que era em formato tablóide, circulou entre outubro de 1976 e 

março de 1983. Segundo Aline Strelow (2005), as páginas da Coojornal traziam críticas 

ao governo e também à censura imposta pelos governantes. As principais reivindicações 

eram as eleições diretas e a anistia de pessoas acusadas de crimes políticos e também de 

exilados. 

Após descobrir a necessidade de apropriação pública de técnicas e tecnologias de 

comunicação, os movimentos populares passaram a utilizar os meios de comunicação a 

serviço de seus próprios interesses. Como aponta Cicilia Peruzzo (2007, p.02), esses 

novos meios não chegam a ser uma força predominante, mas acabam desempenhando um 

“papel importante na democratização da informação e da cidadania”. Desta forma, 

diversas pessoas, que não tem o devido reconhecimento nas mídias tradicionais, começam 

a ter mais visibilidade. 

Foi neste mesmo contexto em que surgiram Organizações Não Governamentais 

(ONGs), como jornais e rádios comunitárias, com o objetivo de desenvolver projetos 

coletivos de desenvolvimento social por meio da comunicação.  

Esses projetos podem assumir um misto de comunicação comunitária e 

alternativa, numa dinâmica em que se descobre que a confecção de meios de 

comunicação pode mediar favoravelmente a melhoria da auto-estima, 

despertar uma perspectiva profissional e a construção da cidadania em áreas 

carentes. (PERUZZO, 2009, p. 51). 

 

Nos últimos anos há mais espaço em rádios comerciais e educativas para pautas 

mais vinculadas a população, tendo destaque programas locais e regionais com temáticas 

ligadas ao desenvolvimento social e cultural. Na televisão também há uma série de novas 

iniciativas com a finalidade de promover a cultura, o desenvolvimento social e a educação 

informal, como é o caso de canais públicos de uso gratuito no sistema a cabo, como o 
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universitário, o comunitário (espalhados pelas cidades brasileiras), o canal do Poder 

Judiciário e os canais legislativos e os educativo-culturais. Há ainda canais privados de 

conteúdo educativo na televisão por assinatura, como o STV (do SESC-SENAI) e o Canal 

Futura (da Rede Globo).        

 Cicilia Peruzzo (2009, p. 47) entende que “dependendo do lugar social, do tipo de 

prática em questão e da percepção dos estudiosos”, a comunicação popular também pode 

ser chamada de comunicação alternativa, participativa, comunitária, horizontal, dialógica 

e radical. A autora evidencia que em todas as denominações 

o sentido político é o mesmo, ou seja, o fato de tratar-se de uma forma de 

expressão de segmentos empobrecidos da população, mas em processo de 

mobilização visando suprir suas necessidades de sobrevivência e de 

participação política com vistas a estabelecer a justiça social. No entanto, desde 

o final do século passado passou-se a empregar mais sistematicamente, no 

Brasil, a expressão comunicação comunitária para designar este mesmo tipo 

de comunicação, ou seja, seu sentido menos politizado. (PERUZZO, 2009, p. 

47). 

 

Por ter como protagonista principal o povo, ou seja, as iniciativas coletivas, os 

movimentos e organizações populares, a comunicação popular visa à transformação das 

estruturas opressivas e condições desumanas de sobrevivência. Desta forma representa 

um espaço para a participação democrática de uma parcela da população que geralmente 

não tem lugar em mídias tradicionais por meio de conteúdo crítico-emancipador e 

reivindicativo. 

Foi a partir de década de 1990 que o termo “comunitário” começou a ser usado 

mais frequente. O conceito é próximo ao de comunicação popular,  de modo que ambas 

tem como protagonistas e destinatários as iniciativas coletivas ou os movimentos e 

organizações populares. Contudo, a comunicação comunitária 

se caracteriza por processos de comunicação baseados em princípios públicos, 

tais como não ter fins lucrativos, propiciar a participação ativa da população, 

ter – preferencialmente – propriedade coletiva e difundir conteúdos com a 

finalidade de desenvolver a educação, a cultura e ampliar a cidadania. Engloba 

os meios tecnológicos e outras modalidades de canais de expressão sob 

controle de associações comunitárias, movimentos e organizações sociais sem 

fins lucrativos. (PERUZZO, 2009, p. 56). 

 

Já Raquel Paiva (2003) aponta outras duas características para qualificar um meio 

de comunicação como comunitário: a primeira característica está relacionada ao conteúdo 

que é transmitido, sendo assim, diferentemente da grande mídia, a comunicação 

comunitária trata de problemas de âmbito mais local e de uma maneira mais fidegina, já 

que é inserida no próprio local. Já a segunda característica está associada a participação 
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da própria comunidade na elaboração da programação a ser veiculada. Portanto, um 

veículo comunitário é caracterizado por tratar temas relevantes ao local em que está 

inserido e que conta com a participação ativa da própria comunidade. 

Os meios de comunicação comunitários também contribuem para a construção do 

conceito de cidadania em uma sociedade. O significado de cidadania difere de acordo 

com cada cultura e também é renovado diante das transformações sociais, dos contextos 

históricos e diante das mudanças de paradigmas ideológicos. Segundo Peruzzo (1998, p. 

287), é a partir da “ampliação da cidadania em que o homem e a mulher serão cada vez 

mais sujeitos e não objetos da história”. De acordo com a autora, é preciso proporcionar 

condições para que a população participe cada vez mais do processo de produção, 

planejamento e gestão dos meios de comunicação comunitários. 

Sendo assim, setores da sociedade, tais como movimentos sociais, entidades 

beneficentes e sem fins lucrativos e Organizações Não-Governamentais (ONGs) cada vez 

mais se utilizam de meios de comunicação para seus próprios objetivos e necessidades. 

Principalmente, a partir de  

rádios e televisões comunitárias, sistema de alto-falantes nos bairros populares, 

jornais de pequeno porte, sítios na Internet, programas de rádio e de televisão 

de entidades populares em emissoras comerciais ou públicas, e muitas outras 

modalidades de comunicação dirigida e grupal são incrementados por 

diferentes organizações sem fins lucrativos da sociedade civil (PERUZZO, 

2007, p. 9). 

 

Desta forma, essas organizações sociais usufruem do direito à liberdade de 

imprensa tanto em nível individual como coletivo.  

 

1.2 Audiovisual comunitário 

 

  Foi a partir do movimento do vídeo popular na década de 1980 que o audiovisual 

começou a ser visto como um meio de mudança social por diferentes grupos no Brasil e 

na América Latina. Como aponta o historiador Henrique Luiz Pereira Oliveira (2001), 

esse movimento tinha como objetivo dar voz à parcela da população excluída economica 

e politicamente, que não tinha acesso aos meios de comunicação tradicionais. Conforme 

Luiz Fernando Santoro (2010), que foi um dos fundadores e primeiro presidente da 

Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP), influenciado pelo movimento de vídeo 

militante, da década de 1960, o vídeo popular foi uma ferramenta de luta por direitos 
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utilizada pela ala mais progressista da igreja católica, sindicatos, associações de 

moradores e outros grupos civis organizados.   

A partir da produção de vídeos, esses grupos “tiveram aumentadas as 

possibilidades de registrar e difundir ações, lutas e ideias”, como aponta  Santoro (2010, 

p. 01). A difusão de trocas de experiências e articulações de ações em comum pelos 

realizadores da época foram possíveis devido a encontros em festivais de cinema e vídeo, 

seminários e oficinas. Segundo Santoro (2010, p.01), esses encontros “atraíram o 

interesse concreto de várias ONGs do exterior, com a intenção de promover o vídeo como 

mais um instrumento para a democratização da América Latina”. A ABVP se propagou 

pelos países da América Latina a partir desses festivais como exemplo de organização. 

Segundo o autor, os realizadores entenderam naquele momento que a história da América 

Latina estava sendo contada pelo vídeo e não mais pelo cinema, que durante esse período 

estava mais preocupado em realizar filmes de ficção.  

As definições de vídeo popular foram se remodelando ao longo dos anos. De 

acordo com Santoro (2010, p.02), a ABVP, que reunia grupos e realizadores que atuavam 

junto aos movimentos sociais, entendia vídeo popular, tal como “vídeo produzido pelos 

próprios grupos, em geral com equipamentos e equipes próprias”. Segundo esse 

entendimento era deixado de lado os vídeos de produção independente com temáticas de 

interesse social produzidos por realizadores ou grupos de produção. Entretanto para 

superar essa divisão e de forma a ampliar o conceito, o autor define como vídeo popular  

qualquer produção de interesse dos movimentos sociais. Na definição, 

incluem-se as produções de integrantes dos movimentos sociais, as que são 

realizadas por profissionais em conjunto com os movimentos populares e 

aquelas elaboradas por profissionais sob a orientação de lideranças populares. 

Aceitavam–se, assim, diferentes formas de produção da época, desde a 

inserção dos realizadores dentro dos movimentos populares, até as produções 

as produções realizadas a partir de um olhar externo sobre as ações e 

manifestações populares, feitas por videastas independentes ou contratados”. 

(SANTORO, 2010, p. 02).  

 

Desta forma, o conceito acompanhou a própria realidade em função das diferentes 

modalidades de atuação na área do audiovisual. O principal intuito dos produtores de 

vídeo-popular era estimular os indivíduos a tornarem sujeitos ativos nestes movimentos. 

Segundo Oliveira (2001, p.01), “os vídeos populares foram produzidos visando contribuir 

na dinamização dos movimentos populares”. 

 A partir da década de 1990 o movimento começa a receber uma série de críticas. 

Havia desaprovação devido ao fato de o vídeo popular não conseguir promover a 

participação das comunidades na produção de vídeos e somado a isso há o 
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enfraquecimento dos vínculos com os movimentos sociais. Há outros motivos que 

culminaram com o fechamento da ABVP  no ano de 1995, como 

a banalização das imagens da miséria empreendidas pela televisão, [e] a 

proliferação de instituições que realizam trabalhos junto a grupos sociais que 

já se organizavam dentro dos preceitos do mercado capitalista neoliberal. 

(ALVARENGA, 2004, p. 58). 

 

No começo da década de 1990 foi criado o Fórum Nacional de Democratização 

da Comunicação por militantes de comunicação comunitária que estavam preocupados 

com a divulgação e a exibição de suas produções. Desta forma, de acordo com Clarice 

Alvarenga (2004, p. 63), o conceito de vídeo mudou e começou a ser chamado de vídeo 

comunitário, com o intuito de “dar a câmera para que as comunidades mesmas se 

filmassem”.   

Nesta época houve um grande aumento na quantidade de oficinas de audiovisual 

pelo Brasil, principalmente em zonas periféricas de cidades, como em escolas públicas e 

associações de bairros. Elas tinham o intuito de difundir aspectos de linguagem 

audiovisual e também o manuseio de câmeras. Uma dessas oficinas foi a Oficina de Vídeo 

Oeste – TV OVO, que nasceu com estreita relação junto ao movimento das rádios 

comunitárias em Santa Maria e com o sindicalismo, no caso, o Sindicato dos Bancários 

de Santa Maria e Região, e a associação comunitária da Vila Caramelo. 

Idealizada por Paulo Roberto Tavares, e fundada pelos alunos participantes da 

primeira oficina de audiovisual, situava-se nos seus primeiros anos na Vila Caramelo, no 

bairro Juscelino Kubistchek, na zona oeste de Santa Maria. Nasceu, e ainda hoje é, 

baseada nos princípios de comunicação comunitária: atua na formação audiovisual de 

jovens, na produção de vídeos com o objetivo de registro e preservação da memória do 

município de Santa Maria. De acordo com Neli Mombelli (2012), a primeira aula de 

audiovisual foi realizada no dia 12 de maio de 1996 com o objetivo de que jovens 

registrassem, por meio de vídeo, a realidade a partir do próprio ponto de vista. No ano 

seguinte, acabou sendo institucionalizada pelos próprios jovens que participaram da 

primeira atividade com o intuito de se tornar uma associação. Durante a trajetória nesses 

22 anos anos foram realizadas oficinas de audiovisual, organização de cineclubes, 

registros de atividades, coberturas compartilhadas, produção de reportagens e inúmeros 

projetos culturais.  

A TV OVO não dispõe de um canal de televisão, possui um canal no Youtube 

onde estão armazenadas as suas produções. De acordo com classificação sobre os tipos 

de TVs Comunitárias no Brasil, de Cicilia Peruzzo (2000, p. 6), a TV OVO pode ser 
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classificada como TV de Rua, pois realiza sessões de vídeo “com a participação da 

população e transmitidas em espaços públicos abertos (...) ou fechadas (...) destinados a 

recepção coletiva”. Por não haver um canal de veiculação em televisão, proporciona, 

nesses ambientes coletivos, a transmissão de suas produções e possibilita o debate dos 

realizadores com a comunidade.   

Não é somente pelo canal no Youtube e por sessões em lugares públicos que a TV 

veicula suas produções para o público. Ela também se dá por meio de parcerias com 

televisões educativas do município, como a TV Campus, da Universidade Federal de 

Santa Maria, e a TV UFN, da Universidade Franciscana, além da TV legislativa e a TV 

Câmara de Santa Maria, da Câmara dos Vereadores do município. 

De acordo com o associado-fundador, Alexsandro Pedrollo de Oliveira, em 

entrevista concedida para realização deste trabalho, nos primeiros anos as gravações eram 

realizadas com equipamentos pessoais de Paulo Tavares. Como já tinham três turmas de 

oficinas e só tinha uma câmera, a associação participou de uma seleção de financiamento 

ligada ao Projeto Esperança/Cooesperança. No final acabou recebendo, como 

organização sem fins lucrativos, uma quantia em dinheiro e que usou comprar os seus 

primeiros equipamentos, sendo uma filmadora e um aparelho videocassete no formato 

Super VHS, que tinha a opção de fazer a edição em uma qualidade de vídeo melhor do 

que realizada anteriormente.  

Nós já participávamos antes, mas a partir de quando fomos selecionados 

começamos a participar (das feiras), pois uma das obrigações, digamos assim, 

contrapartida do projeto, era participar do Projeto Esperança/Cooesperança. 

E aí, a gente começou a participar junto, a gente acabou fazendo as aulas (das 

oficinas) especiais dentro da própria feira onde fazíamos pequenas coberturas 

que viraram muito material e a gente nem conseguia editar. Acabamos fazendo 

registro de imagens que a gente nunca conseguiu editar um produto final 

daquelas feiras. Então, a gente tem registro delas, horas de gravações, do que 

acontecia nas feiras e tudo mais, mas nunca tivemos um produto final. 

(ALEXSANDRO PEDROLLO DE OLIVEIRA – associado-fundador da TV 

OVO). 

 

Foi desta forma que iniciou a relação da TV OVO com o Projeto 

Esperança/Cooesperança, um dos organizadores da Feicoop. Sendo que desde o ano de 

1997 começaram os registros de atividades, coberturas compartilhadas e produção de 

reportagens.   
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1.3 Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop) 

 

Hoje em dia, em nossa sociedade, uma das maiores preocupações do ser humano 

é o acúmulo de lucro e de bens materiais pregados pelo sistema do capitalismo ao qual 

estamos vinculados, por isso, pode-se dizer que a Feira Internacional do Cooperativismo 

(Feicoop) é um local de resistência a esse modo de vida que gera cada vez mais 

desigualdade social e econômica no mundo. Construída desde 1994 por organizações 

populares em Santa Maria/RS, a Feicoop possui espaços de trocas e articulações entre 

produtores, comerciantes e consumidores a partir da conscientização de transformar a 

economia solidária em uma estratégia de desenvolvimento sustentável e territorial.  

 A feira é coordenada pelo Banco da Esperança, por meio do Projeto 

Esperança/Cooesperança, da Arquidiocese de Santa Maria e integrado à Cáritas Regional 

(Confederação Humanitária da Igreja Católica). O ponto de partida de criação da Feicoop 

se deu a partir de estudos sobre o livro A Pobreza e a Riqueza dos Povos, do autor africano 

Albert Tévoèdjeré, entre os anos de 1982 a 1985. No ano de 1985, foram construídos os 

primeiros Projetos Alternativos Comunitários (PACs) e em 1987 foi criado o Projeto 

Esperança com o objetivo de 

proporcionar a articulação e congregação de experiências de Economia 

Popular Solidária (EPS) no meio urbano e rural e na prestação de serviços 

autogestionários na região central do estado. O Projeto Esperança vem 

construindo o associativismo, o trabalho, a solidariedade, a cidadania, um novo 

modelo de cooperativismo autogestionário, a economia popular solidária e a 

inclusão social, através de alternativas concretas de radicalização da 

democracia, do desenvolvimento humano solidário e sustentável e a 

“reinvenção da economia”, que coloca o trabalho acima do capital, formando 

sujeitos para o pleno exercício da cidadania e inclusão social, com dignidade e 

trabalho. (CASSOL; WIZNIEWSKY, 2013, p. 34). 

 

Já o projeto Cooesperança, fundado em 1989, é a Cooperativa Mista de Pequenos 

Produtores Rurais e Urbanos, que trabalha em conjunto com o Projeto Esperança. Tem 

como intuito de articular empreendimentos solidários na região central do Rio Grande do 

Sul. Um dos pontos de comercialização, de forma direta, entre produtores e consumidores 

é no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter. Nos locais de 

comercialização podem ser encontrados produtos coloniais, ecológicos, caseiros, 

artesanatos, hortifrutigranjeiros, de panificação e de serigrafia.  

O Projeto Esperança/Cooesperença é um dos maiores projetos do país em 

relação ao desenvolvimento da economia solidária como um meio eficiente de 

inclusão social, valorizando o comércio justo, ético e solidário, a agricultura 

familiar e a produção ecológica. (CASSOL; WIZNIEWSKY,2013, p. 35). 
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A inciativa é uma das principais responsáveis pela organização da Feicoop, que 

tem como principais pressupostos a economia solidária, a agricultura familiar e o 

cooperativismo, realizada sempre no mês de julho, e que completa 25 anos em 2018. 

Atualmente o Projeto Esperança/Cooesperança participa dos Conselhos Municipal, 

Estadual e Federal de economia solidária. 

A economia solidária é uma forma de fazer economia em alternativa ao modo 

capitalista a partir de novas relações sociais, culturais e políticas. Em seu livro Introdução 

à Economia Solidária, o economista Paul Singer (2002) afirma que os princípios básicos 

da economia solidária são: a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à 

liberdade individual. Segundo o autor, a forma de administração é a principal diferença 

entre a economia capitalista e solidária. Enquanto a primeira funciona de forma 

hierárquica, a economia solidária é por meio da autogestão.   

Segundo Singer (2002), esse modo alternativo de economia é diferenciado em 

relação a produção e consumo justo de bens e serviços, tendo como base a valorização do 

trabalho humano, na perspectiva de emancipação e rompimento das relações econômicas 

e sociais estabelecidas. Desta forma ela é uma poderosa ferramenta de inclusão social. 

No entendimento de Pedro Augusto Cruz Porto e Paulo Ricardo Opuszka (2015), os 

empreendimentos de economia solidária têm o poder de impulsionar as pessoas a atuarem 

com olhar mais humano e solidário ao seu semelhante, sendo possível alternar o papel do 

trabalhador, passando a ser o protagonista no cenário da econômico.  

A Feicoop não é somente uma feira de comercialização, mas também um espaço 

de articulações em torno da economia solidária. Nos três dias são realizados diversos 

diálogos de articulações sobre, seminários, oficinas, palestras, exposições, encontros, 

debates, reuniões, trocas solidárias, plenárias, apresentações culturais e exibições de 

documentários são realizados de forma paralelas. Além do fato de a feira ser palco  

também da Mostra da Biodiversidade e Feira da Agricultura Familiar, Seminário Latino 

Americano de Economia Solidária, Caminhada Internacional e Ecumênica pela Paz e 

Justiça Social e o Acampamento do Levante Popular de Juventude.    
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CAPÍTULO 2 

 

Este capítulo trata sobre questões referentes ao documentário, tais como relatar as 

primeiras experiências com vídeo na Europa e no Brasil, descrever quais são os tipos de 

documentário e os principais caminhos a serem percorridos para a elaboração de um filme 

documental - desde o momento de pré-produção até a pós-produção.  

 

2.1 História do documentário 

 

  Definir documentário não é uma tarefa fácil, não há um consenso entre 

pesquisadores sobre o conceito. Segundo o norte-americano Bill Nichols (2005), um dos 

principais teóricos em estudos sobre cinema, pode-se dizer que há dois tipos de filme: os 

documentários de satisfação de desejos, chamados de ficção, e os documentários de 

representação do social, conhecidos como de não-ficção. Assim, cada uma das 

classificações conta uma história, porém de maneiras diferentes.  

Os filmes de representações social proporcionam novas visões do mundo para que 

o exploremos e o compreendamos. Conforme Nichols (2005, p.27), “o documentário 

acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à história social”. Isso é possível por 

meio de certas normas e convenções que ajudam a delinear esse tipo de filme, tais como 

entrevistas, uso de atores sociais e pessoas nos seus cotidianos, som direto e também a 

lógica informativa. 

 O autor entende que o documentário surgiu do interesse em explorar os limites 

do cinema, descobrir novas possibilidades e formas ainda não experimentadas. Ainda não 

se tinha consciência de se estar inventando uma nova tradição. O cineasta brasileiro Silvio 

Da-Rin (2004, p.23), entende que o surgimento do cinema foi a partir de “um processo 

longo, amplo e ramificado de experiências e conquistas no campo da projeção da 

imagem”.   

Desta forma, os primeiros registros, feitos no fim do século XIX pelos irmãos 

Louis e Auguste Lumière, captavam o cotidiano, tais como a Saída dos trabalhadores 

das fábricas (1895), O almoço do bebê (1895), A chegada do trem a estação (1896)1. 

Segundo Nichols (2005, p.118), essas primeiras experiências com vídeos “parecem estar 

                                                           
1 Os filmes dos Irmãos Lumière, de uma forma geral, eram captados com uma câmera fixa e com o 

enquadramento descentralizado.  
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a apenas um passo do documentário propriamente dito”. Já de acordo com a professora e 

pesquisadora Manuela Penafria (1999, p.1), foi a partir do “registro in loco que 

encontramos no início do cinema que se constitui como o primeiro princípio identificador 

do documentário”. Para a professora, foi na década de 1920 em que se criaram as 

condições necessárias para a definição do gênero documentário pelo trabalho de 

cineastas, tais como Robert Flaherty e Dziga Vertov.  

O filme Nanook, o esquimó (1922), de Robert Flaherty, é considerado, para muitos 

autores, o primeiro documentário propriamente dito. O diretor, que era antropólogo, 

conviveu e registrou o modo de vida de esquimós na região de Port Huron, no Canadá. 

Entretanto, a principal crítica a respeito do filme é que, em muitos momentos, foram 

utilizadas técnicas de encenação. Já o diretor polonês Dziga Vertov ficou conhecido por 

ter um caráter mais experimental em suas produções cinematográficas. No ano de 1929 

lançou o filme Um Homem Com Uma Câmera, que apresentava cenas aleatórias de 

diferentes regiões, pessoas e situações da União Soviética da década de 1920. Segundo 

Da-Rin (2004, p.115), “Vertov entendia que, durante a filmagem, a câmera não deveria 

interferir no curso normal dos acontecimentos. Para mostrar ‘a vida como ela é’ era 

necessário um registro absolutamente espontâneo”. 

 O ano de 1926 foi importante para a história do cinema, pois, segundo alguns 

historiadores, foi neste ano que o termo documentário foi empregado pela primeira vez. 

Quem utilizou o vocábulo foi o cineasta escocês John Grierson, em um artigo publicado 

no jornal New York Sun, sobre o filme Moana (1926), de Robert Flaherty. O termo foi 

usado para definir filmes sobre viagens. Porém, para o jornalista e crítico de cinema, Amir 

Labaki (2006), a primeira utilização do termo teria sido feita pelo escritor e fotógrafo 

etnográfico Edward S. Curtis, em 1913, para definir a produção não ficcional. 

  De qualquer forma, Grierson entraria para a história do cinema como um dos 

pioneiros da sétima arte na Inglaterra. Seu único filme, Drifters (1929), tem como 

temática a pesca do arenque no Mar do Norte, mais especificamente em uma pequena vila 

no arquipélago de Shetlands, na Escócia. O cineasta, que entendia documentário como o 

tratamento criativo da realidade, fez parte do movimento documentarista britânico. Seus 

filmes colocavam em evidência a situação social, econômica, cultural e política da época.  
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2.1.1 História do documentário no Brasil  

 

O estudo sobre a história do cinema no Brasil é marcado, principalmente, pela 

pesquisa de filmes de ficção. A professora e cineasta, Hilda Machado (2007), entende que 

isso se deve ao fato de os filmes documentais serem mais plurais e descentralizados. A 

professora Maria Beatriz Colucci (2007, p.62) acredita que, assim como na Europa e no 

restante do mundo, “o cinema no Brasil nasceu do impulso documental de pioneiros 

interessados no registro de atualidades e na exploração de novos meios cinematográficos, 

mesmo que como linguagem o gênero documentário só se afirme mais tarde”.  

 Um dos primeiros registros em vídeo que se tem conhecimento em território 

brasileiro foi uma filmagem da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, realizada 

por Afonso Sagretto, no ano de 1897. Já em relação as produções documentais, Hilda 

Machado (2007) aponta que as primeiras décadas do século XX foram marcadas por 

documentários de encomenda, ou seja, filmes encomendados por civis e políticos, tais 

como proprietários de grandes indústrias e fazendas para aumentar seus status perante a 

sociedade e se promover politicamente.        

 Por volta do ano de 1920 a produção de documentários no Brasil começou a se 

aproximar da ciência positivista, a partir de registros antropológicos de Silvino dos Santos 

e Luiz Thomaz Reis, a qual era  

realizada por não acadêmicos descreveu o outro, já que o nós era ainda visto 

como passível de descrição. Esse outro – um índio, a mata, uma anta, o rio – 

foram igualados no registro neutro do Major Thomas Reis, a serviço do 

exército brasileiro e do positivismo. (MACHADO, 2007, p. 332). 

 

 A partir do governo de Getúlio Vargas, nos primeiros anos da década de 1930, a 

produção de documentários no Brasil, por meio do Instituto Nacional do Cinema 

Educativo (INCE) e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), começou a ter 

influência das ideias do inglês John Grierson, que defendia o poder de persuasão e o filme 

documental como um meio de difusão cultural e educacional por parte do Estado.  

A produção do INCE se dedicou à preservação e difusão da cultura nacional, 

da flora e da fauna brasileiras. Curtas-metragens mudos que incluíam filmes 

científicos ou de difusão de noções de higiene eram distribuídos a escolas 

públicas. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, o documentário brasileiro foi 

principalmente o filme educativo, o filme turístico, ou então cine-jornal – os 

jornais da tela acompanhariam, por exemplo, o futebol até a chegada da 

televisão. (MACHADO, 2007, p. 333). 

 

O cineasta Humberto Mauro foi diretor do INCE durante o período do Estado 

Novo (1937-1945) e, assim como outros artistas e intelectuais da época, buscou construir 
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uma unificação da nacionalidade no país durante o governo de Getúlio Vargas. Já na 

década de 1950 os filmes com temas exóticos, indígenas e de viajantes voltaram a ser 

predominantes no cenário do cinema brasileiro.      

 Para o entendimento do professor Pedro Simmonard (2006, p. 27), a preocupação 

de se criar um cinema nacional começou a partir dos anos 1950, porém, é a partir da 

década de 1960, que surgiu, de fato “um grupo de jovens que começava a discutir a ideia 

de se criar um cinema nacional, que construísse uma identidade político-cultural para o 

povo brasileiro”. Essa luta em prol do cinema nacional começou a ganhar força a partir 

da união de cineastas, tais como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César 

Saraceni, Leon Hirszman, Carlos Diegues e David Neves.   

O Brasil era visto por esses cineastas como um país colonizado culturalmente e 

isso tinha reflexos na produção e distribuição de filmes locais. Essa preocupação se dava 

em função da dependência do mercado brasileiro aos filmes importados, de forma que 

havia uma “submissão do cineasta brasileiro à linguagem do cinema produzido em 

Hollywood e outros centros mais desenvolvidos”. A partir desse contexto que se 

“começou a lutar para que o cinema nacional se tornasse uma das expressões da cultura 

brasileira”. (SIMMONARD, 2006, p. 27)      

De acordo com Simmonard (2006), era preciso que os filmes nacionais ocupassem 

o lugar do produto estrangeiro. O ponto de partida para que houvesse essa mudança foi a 

partir de estudos sobre a realidade sociopolítica cultural brasileira. Sendo assim, todas 

essas desconstruções e questionamentos da época tiveram reflexos no cinema 

documentário do país. Segundo Hilda Machado (2007, p. 334), “nos anos 1970 e 1980, o 

filme documentário brasileiro acompanha a dilaceração do Cinema Novo e problematiza 

o próprio gênero e suas convenções”. Desta forma, a partir dos ideais deste movimento 

foram realizados documentários com temáticas nacionais, tais como por exemplo:   

o futebol em Garrincha, alegria do povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1962); 

o analfabetismo em Maioria absoluta (Leon Hirszman, 1964); a questão étnica 

em Integração racial (Paulo César Saraceni, 1964); a política em Maranhão 

66 (1966), Amazonas, Amazonas (1965) e 1968 (1968), de Glauber Rocha; e 

ainda o cinema em Colagem (1966) e Mauro, Humberto (1964), de David 

Neves. (CARVALHO, 2012, p. 295).  

 

A pesquisadora de cinema e professora, Maria do Socorro Carvalho (2006, p. 

295), entende que o documentário Garrincha, em alegria do povo tinha como pretexto 

“mostrar o povo brasileiro em sua variedade de rostos, expressões, gestos e sentimentos 
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proporcionados pelo futebol. O elogio à simplicidade e ao talento do jogador estende-se 

ao Brasil, visto principalmente pela qualidade de seu povo”. 

Machado (2007, p. 335) fala que a partir da década de 1980 houve uma 

“radicalização da linguagem” nos documentários. Entre outras coisas, essas mudanças 

possibilitaram melhores condições de gravação e finalização de som. Também foi  a partir 

desta década, segundo Machado (2007, p.336), em que “os longas realizados a partir de 

material de arquivo cristalizam uma nova vertente”. Um exemplo desta nova perspectiva 

foi o filme, Cabra marcado para morrer (1983), de Eduardo Coutinho.  

O longa trabalha excertos de filme do próprio Coutinho, produzido em 1964 

pelo Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes sobre o líder 

assassinato das ligas camponesas e suas lutas pela terra no Nordeste brasileiro. 

O documentarista re-trabalha o material de seu filme de ficção interrompido 

pelo golpe militar de 1964. Eduardo Coutinho, entrevistador brilhante e 

cineasta doce, localizou a viúva Elizabeth Teixeira e reuniu a família dispersa 

no filme onde a crônica familar se confunde com dores mais gerais do país. 

(MACHADO, 2007, p. 336). 

 

 Eduardo Coutinho foi considerado por muitos críticos e estudiosos do cinema 

como um dos maiores cineastas brasileiros. Seus documentários começaram a ter mais 

visibilidade no final da década de 1970 e começo dos anos 1980. Porém, antes de ter o 

devido reconhecimento, o cineasta   

amargou todas as dificuldades impostas à produção cinematográfica pela 

censura e pela falta de financiamento público ou privado nos anos 70/80. Para 

sobreviver, voltou ao jornalismo, passando pela redação do Jornal do Brasil e 

incorporando-se depois, por quase uma década, à equipe do Globo Repórter. 

Diretor e co-roteirista de filmes de ficção ao longo dos anos 60 e começo dos 

70, é somente depois da passagem pelo Globo Repórter (1975-1984) que 

Coutinho opta definitivamente pelo documentário. (FIGUERÔA; BEZERRA; 

FECHINE, 2003, p. 214). 

 

Em 1962, quando militava no Centro Popular de Cultura (CPC), Coutinho dirigiu 

um documentário que nunca foi finalizado, sobre a UNE Volante, uma caravana 

estudantil que fazia leitura pública de textos e projeções de filmes em diferentes regiões 

do Brasil e também tinha o objetivo de propagar ideias sobre a discussão a respeito da 

reforma universitária, proposta pelo ex-presidente João Goulart. Nesta viagem, o cineasta 

conheceu a história da família de João Pedro Teixeira, que mais tarde iria ser a sua 

inspiração do seu primeiro longa-metragem documental, o Cabra marcado para morrer.  

Já nesse seu primeiro filme, Coutinho apresenta algumas das suas principais 

qualidades como documentarista: a capacidade de revelar a dimensão política 

da vida pessoal; a habilidade para evidenciar, com um mínimo de intervenção, 

o caráter universal de histórias particulares; a sensibilidade para ver e antever, 

escutar e perscrutar o excepcional no aparentemente banal. (FIGUERÔA; 

BEZERRA; FECHINE, 2003, p. 214). 

 



26 

 

Essas características presentes também em outros filmes do cineasta, tais como, 

Santo Forte (1999), Babilônia 2000 (2000), Edifício Master (2002), Peões (2007), Jogo 

de Cena (2007) marcaram a carreira de Eduardo Coutinho e eternizaram seu nome como 

um dos principais documentaristas brasileiros.    

Nas décadas de 1980 e 1990 a realização de filmes documentais no Brasil ganhou 

novos realizadores a partir da abertura democrática após o país passar por mais de 20 anos 

sob a vigência da ditadura militar. Esse aumento na produção do documentários foi 

devido a uma série de fatores como, por exemplo, a aproximação de cineastas com 

movimentos sociais e o aumento de projetos de comunicação comunitária a partir do 

acesso à tecnologia de vídeo. Isso fez surgir adeptos ao movimento de vídeo popular.  

Outro fator, segundo Lins e Mesquita (2011, p. 11), foi o barateamento de 

equipamentos a partir da substituição de câmeras analógicas para digitais. Isso permitiu 

que cineastas já consolidados e até mesmo jovens, a partir de estímulo em oficinas, 

pudessem investir na realização de filmes. A partir da substituição entre as tecnologias 

analógicas e digitais houve a proliferação da produção documental.   

É possível produzir vídeos de qualidade usando a câmera de um smartphone, 

por exemplo, e rapidamente colocar em circulação pelas redes sociais digitais. 

Essas transformações velozes das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC’s) colaboraram para o surgimento de diversos grupos e atores sociais que 

produzem, entre outras coisas, documentários. E, claro, também facilitou para 

as produtoras impulsionarem suas produções, pois as câmeras de vídeo estão 

muito mais acessíveis e com qualidade ímpar. (MOMBELLI, 2017, p. 37). 

 

E também houve estímulo por parte do Estado 

através de uma legislação de incentivo ancorada em mecanismos de renúncia 

fiscal, que torna atraente, para empresas privadas e estatais, o patrocínio a 

projetos audiovisuais – política cujos principais instrumentos são a Lei do 

Audiovisual e a Lei Rouanet. (LINS E MESQUITA, 2011, p. 12). 

 

No final da década de 1990, três filmes documentais brasileiros chegaram ao 

cinema, com isso a atenção do público e da imprensa é cada vez maior. 

Três filmes se destacam em 1999: Nós que aqui estamos por vós esperamos, 

de Marcelo Masagão, que atinge um público de quase 59 mil espectadores; 

Santo Forte, de Eduardo Coutinho, que chega a quase 19 mil; e Notícias de 

uma guerra particular, de João Moreira Salles e Kátia Lund, exibido em vários 

festivais e no canal de televisão a cabo GNT/Globosat, com grande 

repercussão. (LINS e MESQUITA, 2011, p. 10). 

 

 Porém, segundo Neli Mombelli (2017), a história do documentário também foi 

construída em um circuito alternativo, fora do pensamento industrial e fora das salas de 

cinemas. Mais recentemente, a partir da Lei da TV Paga, a televisão também tem aberto 
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possibilidades enquanto janela para a circulação de documentários. Contudo, de acordo 

com Mombelli, nem todo o documentário é voltado para o meio comercial.  

Muitos nascem da ideia de resistência, de registros da memória, de denúncia 

ou para propor reflexões sobre a sociedade a partir de temas que não costumam 

ser abordados pela mídia tradicional e circulam de formas outras para públicos 

menores e/ou específicos. (MOMBELLI, 2017, p. 37). 

 

 O filme em estudo, Cultura de Afetos (2018), pode ser considerado um exemplo 

de documentário de resistência e de luta. Propõe uma reflexão sobre o modelo de 

atividade econômica baseado na economia solidária, em contrapartida ao modelo 

capitalista, como também retrata questões culturais, de afeto e de sonhos por um mundo 

melhor. 

 

2.2 Etapas do processo de realização de um documentário  

 

Um documentário não é feito da noite para o dia e não é somente ter uma ideia, 

ligar, filmar e desligar uma câmera. É preciso seguir um percurso desde a pré-produção 

até a finalização e exibição para que o filme seja concretizado da melhor forma possível 

e sem nenhuma surpresa desagradável.  

Documentário é também o resultado de um processo criativo do cineasta 

marcado por várias etapas de seleção, comandadas por escolhas subjetivas 

desse realizador. Essas escolhas orientam uma série de recortes, entre a 

concepção da ideia e a edição final do filme, que marcam a apropriação do real 

por uma consciência subjetiva. (PUCCINI, 2007, p. 20). 

 

A primeira tarefa na pré-produção é um trabalho de investigação em que são 

recolhidas todas as informações a respeito da temática do documentário. Quem realizar 

essas pesquisas precisa estar ciente de que é preciso ler, ver, ouvir e estar muito bem 

informado sobre o assunto a ser tratado no filme. Rosenthal (1996) apud Puccini (2007) 

aponta quatro fontes de pesquisa para a realização deste trabalho: material impresso; 

material de arquivo, tais como filmes, fotos, arquivos de som; entrevistas e pesquisa de 

campo de campo nas locações da filmagem.       

 A produção de pré-entrevistas é muito importante, pois é nessa etapa que se tem 

o primeiro contato entre a equipe de entrevistadores e entrevistados, além do que 

são úteis para fornecer informações, ou mesmo aprofundar informações já 

coletadas, como para servir de teste para se avaliar os depoentes como 

possíveis personagens no filme ao comportamento de cada um diante da 

câmera (no caso de pré entrevistas gravadas em vídeo) e a articulação verbal 

do entrevistado. (PUCCINI, 2007, p. 88). 
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 Há diferentes formas de realizar esse trabalho de pré-entrevista: podem ser 

gravadas ou não e podem ser com ou sem a presença do diretor do documentário, tal como 

o processo de pré-produção dos filmes de Eduardo Coutinho: o primeiro contato e as 

informações iniciais eram todas captadas por uma equipe sem a presença do cineasta. 

Após levantar todas as informações necessárias, é preciso que o diretor ou a equipe de 

produção defina um ou mais assuntos para servirem de fio condutor nas entrevistas 

definitivas e que servirão como temáticas do filme documental. A partir deste momento, 

a pré-produção é deixada para trás e já começam as filmagens definitivas do 

documentário.            

 De acordo com Puccini (2007), tudo que ocorre na parte de produção depende do 

levantamento de informações realizado no trabalho de pré-produção. Ao realizar 

entrevistas definitivas é importante levar em conta escolhas, que no primeiro momento 

podem ser banais, porém são importantes, tais como,  

o local de uma entrevista ou o posicionamento do entrevistado diante da 

câmera são decisivas para a leitura do documentário, sua carga de informação 

visual, rigor gráfico na composição da imagem, qualidades que ajudam a 

definir um estilo de direção. (PUCCINI, 2007, p. 137). 

 

 Quanto ao tipo de enquadramento, geralmente são escolhidas composições em 

plano médio, primeiro plano e close-up.  Também haver variações de enquadramentos 

numa única entrevista, esse recurso é usado principalmente em momentos mais delicados 

ou intimistas de modo que entrevistado fique mais próximo. Essas mudanças no 

enquadramento podem criar uma maior dinâmica visual ao longo do documentário e esse 

recurso também é usado para quebrar a monotonia em casos de entrevistas com longas 

durações. 

  O autor ainda faz a ressalva em relação à escolha do local da entrevista, pode ser 

em um estúdio ou alguma locação, da mesma forma que podem ser realizadas em 

ambientes internos ou externos. De acordo com Puccini (2007), em um estúdio pode 

acontecer de o entrevistado perder a espontaneidade e ficar mais retraído do que em um 

ambiente de convívio já conhecido por ele. 

  Após o processo de entrevistas e filmagens serem finalizadas é preciso que haja 

um trabalho de decupagem e montagem deste material para que o documentário tome 

uma forma e que tenha uma sequência lógica. Esse processo, chamado de montagem, é a 

primeira etapa da pós-produção para que um filme documental seja, enfim, gerado.    

A etapa de montagem do filme documentário marca o momento em que o 

documentarista adquire total controle do universo da representação do filme. 

Aqui não importa mais o estilo do documentário, toda a montagem implica em 
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um trabalho de roteirização que orienta a ordenação das sequências, define o 

texto do filme dando forma final ao seu discurso, mesmo no caso de não ser 

escrito no papel, o roteiro vira impresso na maneira como este se apresenta ao 

espectador; será marcado pelas escolhas do documentarista que definem as 

imagens e os sons do documentário. (PUCCINI, 2007, p. 175). 

 

O autor ainda adverte que a grande quantidade de material filmado, sem um roteiro 

propriamente dito, pode dificultar o processo de seleção de imagens para realizar a 

montagem, desta forma essa etapa pode ser a mais demorada. Neste processo, entretanto 

se tem uma autonomia criativa maior que nos filmes de ficção, por exemplo, pois há uma 

maior liberdade de interpretação e que os fatos não necessariamente estão ligados a uma 

cronologia de eventos. Desta forma, o filme documental poderá ou não seguir a estrutura 

de ideias proposta na fase de pré-produção. 

A experiência de filmagem, bem como o contato com o universo abordado, 

pode subverter noções preliminares, esboçadas na pré-produção, criando novos 

focos de interesse para o filme o que nos obriga, ao realizador, pensar em uma 

nova organização do material que incorpore essas mudanças. (PUCCINI, 2007, 

p.187). 

 

 A partir da seleção do material para o documentário, Puccini (2007, p. 188) alerta 

que o diretor pode se deparar com três tipos de sequências: “sequências de entrevistas, 

sequências de ação, sequências de material de arquivo.” A presença delas no filme 

documental irá “depender do estilo do filme e da forma de tratamento do assunto”. 

Também é possível mesclar esses diferentes tipos de sequências para dar uma maior 

dinâmica na narrativa do documentário. 

 

2.2.1 O papel ético do documentarista 

 

Para um documentário ser realizado é necessário seguir etapas nas quais precisam 

ser tomadas uma série de decisões por parte do diretor do filme ou da equipe de produção. 

Essas decisões é o que vão definir se um documentário possui ou não credibilidade. 

O pesquisador Guy Gauthier (2011) compara o processo de produção de um filme 

com um processo judicial, “o documentário procede à audição de testemunhas, ao exame 

das peças de convicção, às reconstituições baseados em fatos cuidadosamente 

verificados”. Essa pesquisa, feita de maneira minunciosa, é importante para que o 

espectador acredite na mensagem que o filme passa.  

No documentário não é um roterista que escreve o roteiro, é alguém em busca 

da verdade. Um documentário é uma pesquisa de algum modo uma 

investigação, e por isso, tudo é questão de método. Se a temática é vasta demais 

para que se possa ter a ambição de chegar à Verdade, que só pode ser parcelar, 
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cabe ao cineasta demonstrar que ele não trapaceia com sua convicção. 

(GAUTHIER, 2011, p. 120). 

 

 Segundo o autor, o documentarista possui duas funções de compromisso com a 

verdade: como artista, no qual tem total liberdade de criação artística, e como militante, 

um articulador de escolhas políticas. Desta forma, precisa buscar o equilibrio entre 

estética e ética para garantir a autenticidade das filmagens.   

 

2.3 Narrativa no documentário e modos de representação 

 

No cinema documental há infinitas formas de se contar uma história. De acordo 

com o crítico de cinema, Bill Nichols (2005), cada documentário possui uma voz diferente 

e uma natureza própria. Desta forma classifica-os em expositivo, poético, observativo, 

participativo, reflexivo e performático.  

Esses modos determinam uma estrutura de afiliação frouxa, na qual os 

indivíduos trabalham; estabelecem as convenções que um determinado filme 

pode adotar e propiciam expectativas específicas que os espectadores esperam 

ver satisfeitas. Cada modo compreende exemplos que podemos identificar 

como protótipos ou modelos: eles parecem expressar de maneira exemplar as 

características mais peculiares de cada modo. (NICHOLS, 2001, p. 136). 

 

Esse tipo de classificação não é rígido, por exemplo, um documentário 

classificado como expositivo, também pode ser rotulado como poético ou participativo.  

De acordo com Nichols (2005, p.63), “os filmes, considerados individualmente, podem 

ser caracterizados pelo modo que mais parece ter influenciado sua organização, mas 

também combinar harmoniosamente os modos, conforme a ocasião”. Segundo o autor, 

cada modo de representação surgiu a partir do conhecimento de novas técnicas, da 

insatisfação de cineastas com um modo prévio e, principalmente, do desejo de propor 

maneiras diferentes de representar o mundo.  

Pode-se dizer que o primeiro modo é o poético, em que os primeiros filmes 

marcam o início dos anos 1920. Assim como o nome já evidencia, neste modo há 

preocupação com a subjetividade e com a estética. Segundo Nichols (2005, p. 62), esse 

modo “enfatiza associações visuais, qualidades tonais ou rítmicas, passagens descritivas 

e organização formal”. Um exemplo de filme é o Nós que aqui estamos por vós esperamos 

(1999), de Marcelo Masagão. Este documentário brasileiro retrata, por meio de imagens 

e uma trilha sonora envolvente, a banalização da morte e as mudanças ocorridas na 
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sociedade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a partir das realizações dos 

grandes feitos e personagens do século XXI. 

 Outro modo de representação é o expositivo, que em contraposição ao poético, 

segue uma lógica informativa transmitida de forma verbal. Segundo Nichols (2005, 

p.142), “os filmes desse modo adotam o comentário com voz de Deus (o orador é ouvido, 

mas jamais visto)”. Essa voz ao fundo serve para organizar a atenção e enfatizar um dos 

significados das imagens, que ilustram, esclarecem, evocam ou contrapõe o que é dito. 

Esse modo é o que o espectador mais reconhece, pois é o que mais se aproxima de 

reportagens de televisão.         

 O terceiro modo de representação é o observativo, que surgiu na medida em que 

os avanços tecnológicos possibilitaram a captação de áudio e vídeo com equipamentos 

mais leves e com maior poder de mobilidade, os quais podiam ser carregados por uma 

única pessoa. Desta forma, este tipo de representação foi desenvolvido sobretudo em 

estudos da área da antropologia. Este modo consiste “em filmes sem comentários com 

voz-over, sem música ou efeitos sonoros complementares, sem legendas, sem 

reconstituições históricas, sem situações repetidas para a câmera e até sem entrevistas. O 

que vemos é o que estava lá ou assim nos parece”. (NICHOLS, 2005, p. 147).  

Porém, não se pode pensar que esse modo consiste na própria realidade, pois o 

filme é produzido a partir do ponto de vista de quem está realizando o documentário. O 

modo observativo suscita vários pontos de discussão, tais como, a questão da intromissão 

não consentida; questão do comportamento x presença do dispositivo de gravação e 

também a discussão sobre intervenção por parte do cineasta. 

Já o modo participativo consiste, como o nome já evidencia, na participação do 

realizador do filme na obra documental, porém com um certo distanciamento do que está 

sendo filmado.       

O documentário participativo dá nos uma ideia do que é, para cineasta, estar 

numa determinada situação e como aquela situação consequentemente se 

alterna. Os tipos e graus de alteração ajudam a definir variações dentro do 

modo participativo do documentário. (NICHOLS, 2005, p. 153). 

 

Para compreender e examinar melhor questões sobre o passado, também é 

utilizado nesse tipo de filme imagens de arquivos históricos, tais como periódicos, 

documentos, reportagens de televisão e até mesmo outros documentários. É possível 

observar esse modo em filmes como Edifício Master (2002) e Peões (2004), ambos do 

cineasta Eduardo Coutinho, um dos principais expoentes do cinema documental no 

Brasil.            
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 Já o modo reflexivo tem como característica deixar claro para o espectador quais 

foram os passos que o cineasta seguiu para a construção do filme. Nichols acredita que 

os filmes deste modo aumentam a consciência dos espectadores, e que para isso acontecer 

é necessária uma mudança nos graus de percepção.   

O documentário reflexivo estimula no espectador uma forma mais elevada 

consciência a respeito de sua relação com o documentário e aquilo que ele 

representa. Vertov faz isso em O homem com uma câmera, para demonstrar 

nosso conhecimento do mundo. Buñuel faz isso em Terra sem pão, para 

satirizar as suposições que acompanham esse conhecimento; Trinh faz isso em 

Reagrupamento, para questionar as suposições subjancentes a um determinado 

corpo de conhecimentos ou modo de investigação (etnografia), como faz Chris 

Marker em Sans Soleil, para questionar as suposições adjantes ao ato de fazer 

filmes sobre a vida dos outros, num mundo dividido por limites raciais e 

políticos. (NICHOLS, 2005, p. 166). 

 

A década de 1970 foi a época que mais se produziu filmes ligados a esse modo de 

representação. Um exemplo de documentário brasileiro é o Um Passaporte Húngaro 

(1997), no qual a diretora, Sandra Kogut, mostra por meio do filme como fez uma 

pesquisa sobre a história de seus parentes antepassados com o intuito de conseguir retirar 

passaporte da Hungria e, desta forma, obter cidadania europeia e também para 

compreender melhor a história de sua família.     

 O último modo proposto por Nichols (2005) é o performático, que mais se 

aproxima do cinema experimental e de vanguarda. Esse modo dá ênfase a questões 

subjetivas e afetivas. Segundo Nichols (2005, p.171), “os documentários performáticos 

dirigem-se a nós de maneira emocional e significativa em vez de apontar para nós o 

mundo objetivo que temos em comum”. Esse modo de representação é o que possui mais 

caráter pessoal do cineasta.  

Pode-se dizer que o documentário, Elena (2012), de Petra Costa, como um 

exemplo de filme documental com as características do modo performático. No filme, a 

diretora viajou para os Estados Unidos com o objetivo de seguir os passos e contar a 

história da sua irmã, que foi para Nova York realizar o sonho de ser atriz de cinema, 

porém nunca mais voltou para casa, pois acabou morrendo no país norte-americano. A 

cineasta usou recursos como narrações, entrevistas com amigos e familiares e até mesmo 

vídeos caseiros da família para contar a trajetória da irmã.  
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2.3.1 Decisão-tomada 

 

No entendimento de Fernão Pessoa Ramos (2005, p. 06), um dos principais 

pesquisadores sobre cinema no Brasil, a definição de documentário é estabelecido a partir 

da enunciação e da tomada. Para definir essa camada enunciativa, o autor recorre ao 

conceito de “voz” do documentário, proposto por Bill Nichols. O autor norte-americano 

propõe a evolução histórica da voz no documentário para além da voz-over, de modo a 

incluir entrevistas, depoimentos e diálogos.  

Para o filósofo Noël Carroll, a partir da enunciação, o documentário é visto como 

singularidade narrativa. Portanto, por meio destas concepções, Fernão Ramos entende 

que cada documentário vai relatar uma história de forma única, mas com aspectos em 

comum na medida em que se propõe enunciados/asserções/argumentos sobre o mundo. 

O documentário pode ser definido, de forma breve, como uma narrativa que 

estabelece enunciados sobre o mundo histórico: "assim vive Nanook", "assim 

entrega-se cartas na Inglaterra nos anos 30", "assim Randall Adams viu-se 

envolvido no assassinato de um policial", "assim encontrei, nos anos 80, 

Elizabeth Teixeira e os camponeses que filmaram, em 64, 'Cabra Marcado para 

Morrer'", "assim Picasso compõe seus quadros".  (RAMOS, 2005, p. 06). 

 

  Entretanto, para caracterizar documentário não é possível deixar de lado a 

imagem, matéria da qual a enunciação se efetiva, mais precisamente a imagem mediada 

pela câmera e na qual é transformada na tomada. Para Ramos (2005, p. 10), “a tomada é 

o recorte do mundo (constantemente atualizado) que se lança, na forma de imagem, para 

o espectador, sendo determinada por sua experiência. É o quadro da imagem em sua face 

'carne do mundo'”. 

David Bordwell (2008) desenvolve uma categoria de análise chamada “paradigma 

problema/solução”, na qual avalia o estilo de um filme a partir de uma conexão entre o 

que é apresentado para o espectador, sem deixar de lado a prática da realização 

cinematográfica. O pesquisador analisa o 'estilo cinematográfico' de quatro diretores, a 

partir de como cada um deles opera a mise-en-scène ou encenação, definida como o 

conjunto de elementos formados por: iluminação, figurino, maquiagem e atuação dos 

atores dentro do quadro. Sendo assim, o autor entende que um filme só é realizado a partir 

do momento que o diretor faz escolhas em todas as etapas da produção, essas escolhas 

podem ter sido planejadas ou surgido de formas espontâneas durante o processo de 

realização.  
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2.3.2 Entrevista no documentário 

 

A entrevista começou a ser explorada com mais frequência nos filmes 

documentais a partir da década de 1950, no momento em que o áudio começou a ser 

gravado em sincronia com o vídeo em câmeras com formato menor e também mais leves.  

De acordo com o professor de cinema, Jean-Claude Bernardet (2003, p. 281) é 

possível ter duas classificações de falas, a partir do surgimento do recurso de som direto, 

“as que o documentarista captava no ambiente em que filmava e as que ele provocava”. 

A primeira classificação está ligada a fala programada dos acontecimentos ou atos 

gravados, independente do filme. Bernardet (2003, p. 282) cita como exemplo filmes, 

como Titicut follies (1963) e High School (1968) no qual o diretor, Frederick Wiseman, 

captou cenas em delegacias de polícias, escolas, hospitais e que “a relação verbal entre os 

personagens é fundamental”.  

Já a segunda classificação é a partir de entrevistas e depoimentos ou até mesmo 

diálogos, debates entre duas ou diversas pessoas. Como exemplo, o autor cita a cena do 

almoço do filme, Crônica de um verão (1968) em que os cineastas Jean Rouch e Edgar 

Morin reuniram diversas pessoas que não se conheciam em uma mesa e filmaram a 

relação e o contato que elas se estabeleceram no local.     

O som direto abriu para o cinema um leque extraordinariamente rico de 

entrevistas e falas. Num pólo, temos falas, entrevistas, ou outras modalidades, 

cuja finalidade é transmitir uma informação verbal, tendo o conteúdo uma 

importância predominante. No outro, encontramos uma fala cujo conteúdo se 

torna secundário e, o ato de fala passa a predominar. Nenhum desses pólos 

concretizam-se com exclusividade: trata-se de tendência, podendo ou não outra 

prevalecer nesta ou naquela entrevista. (BERNARDET, 2003, p. 285). 

 

Em relação às entrevistas e falas para transmitir uma informação, segundo o 

pesquisador Julio Wainer (2014), isso começou a ser inserido devido ao momento 

conturbado da situação política nos Estados Unidos e na Europa, nas décadas de 1960 e 

1970, veio a necessidade de alguns diretores progressistas realizarem filmes mais claros 

e convincentes. Com isso, a “voz de Deus” começou a ser substituída por entrevistas, com 

especialistas ou testemunhas. 

Nichols (2005, p. 82) indica que foi a partir da década de 1980 que mudou o foco 

das estratégias de representações do mundo histórico passando da voz de especialistas e 

autoridades “para o apoio a representações que transmitam perspectivas mais pessoais, 

mais individuais”, ou seja, as pessoas comuns do cotidiano começam a ter voz a partir 
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dos filmes. No Brasil, de acordo com Eduardo Miranda Silva (2009, p. 71) essa mudança 

começou a partir do filme documental de média-metragem, Teodorico: imperador do 

sertão (1978), em que o cineasta Eduardo Coutinho, que na época produzia 

documentários para o programa Globo Repórter, “radicaliza e abre a guarda para as 

críticas à política de dar voz ao outro”.  

 A inserção mais acentuada de entrevistas como recurso narrativo se dá a partir de 

1980 através de produções independentes e do movimento de vídeo-popular no Brasil.  E 

por mais que alguns filmes documentais ainda tenham permanecido com os recursos de 

voz-over, quem de fato mudou o panorama das entrevistas nos documentários brasileiros 

foi o próprio Eduardo Coutinho.  

Uma das mudanças que o cineasta introduziu no documentário é a presença 

física do entrevistador no filme formulando perguntas, ‘conversando’, 

mostrando sua figura, no início e ao longo do filme. Frequente nos debates 

sobre documentário, Coutinho sempre criticou o ‘fantasma’ que faz pergunta, 

referindo-se à voz do entrevistador cujo corpo não é visto. A crítica ao 

fantasma, para Coutinho, é tão recorrente quanto a ‘voz de Deus’ para Nichols. 

(WAINER, 2014, p. 22). 

 

Para Lins (2011), Cabra marcado para morrer é o primeiro filme, em formato 

longa-metragem de Eduardo Coutinho que dá ênfase nas palavras, ou seja, nas conversas 

do diretor com os personagens. Característica que vai estar presente em muitos outros 

filmes do diretor, como 

Santo Forte [que] radicaliza essa postura e evidencia, ao mesmo tempo, 

parâmetros de uma abordagem que se tornou muito influente no documentário 

brasileiro ao longo dos anos 80, 90: privilégio da entrevista, associado à 

retração na montagem do uso de recursos narrativos e retóricos, 

particularmente da narração ou voz-over, considerada uma intervenção 

excessiva, que dirige os sentidos, fabrica interpretações. (LINS, 2011, p. 27). 

 

A autora ainda lista outros filmes de outros diretores que expõe essas 

características, tais como  

2000 nordestes (2001), de David França Mendes e Vicente Amorim, Janela 

da Alma (2002), de João Jardim e Walter Carvalho, Morro da Conceição 

(2005), de Cristina Grumbach, Estamira (2006), de Marcos Prado, Em trânsito 

(2006), de Henri Gervaisneau, e Pro dia nascer feliz (2007), de João Jardim. 

(LINS, 2011, p. 27-28). 

 

 Nas entrevistas em documentários, de uma forma geral, pode-se dizer que há uma 

relação de poder por parte de quem realiza a entrevista, esse poder nem sempre é visível 

ao público, pode ser exercido de diferentes formas, tais como, por exemplo:  

na diferença de repertório entre o entrevistador e o entrevistado, na condução 

da entrevista; na presença fisicamente desigual em cena [...]; na decisão de o 

que incluir e de como incluir no produto final; no controle (ao menos 
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conhecimento da circulação do produto quando concluído. (WAINER, 2014, 

p. 26). 

 

Conforme as ideias de Wainer, quem geralmente realiza as entrevistas em 

documentários brasileiros é o diretor do filme documental, essa tradição vem a partir da 

concepção francesa de “cinema de autor”, no qual cada filme realizado pode-se dizer que 

é partir de uma diferente percepção sobre determinado fato ou assunto. O autor critica a 

produção de documentários em massa nos Estados Unidos, onde muitos filmes 

documentais são feitos a partir dos interesses da indústria cinematográfica e que são 

destinados a canais de televisão, muitas vezes com padrões já preestabelecidos de 

respostas nas entrevistas. 
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CAPÍTULO 3  

 

Neste capítulo abordamos os caminhos que foram percorridos para a construção 

desta pesquisa. O intuito é relatar quais foram os passos dados para o processo de 

investigação a partir da metodologia da pesquisa participante e trazer a análise que nos 

propomos a realizar. 

 

3.1 A pesquisa participante como metodologia 

 

Pensar a metodologia de trabalho para uma pesquisa é refletir sobre qual a melhor 

maneira de se obter os resultados propostos para a tal. Nesta investigação, pretendemos 

compreender de que modo as escolhas são articuladas na construção da narrativa do 

documentário Cultura de Afetos (2018), produzido pela TV OVO, que aborda os 25 anos 

da Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop), realizada em Santa Maria. Durante 

o ano de 2017, o investigador foi voluntário na associação e pode acompanhar de perto o 

trabalho da TV OVO, sendo que um dos projetos em que esteve envolvido foi a pesquisa 

e produção do documentário.  

Ao longo de todo o período de realização do filme documental, o pesquisador 

esteve presente. No primeiro momento, a partir das reuniões com a equipe, sobretudo 

direção e responsáveis pela prospecção, deu-se a primeira fase que foi a ida à campo para 

pesquisar histórias e mapear possíveis entrevistados. Foi a partir desta fase que se 

delineou os temas a serem abordados e a estrutura da escaleta do filme.  

Na etapa seguinte, a atuação compreendeu a produção do documentário, durante 

os três dias de gravação na 24ª Feicoop, momento em que mapeou-se entrevistados de 

outros estados e países, além de fazer o registro fotográfico das gravações e coletar as 

autorizações de imagem. Na última fase, enquanto ocorria a decupagem das entrevistas  

do documentário, foi realizado uma pesquisa de materiais de arquivo no acervo de fitas 

VHS de 1998 da TV OVO,  que continha o registro da feira daquele ano. Desta forma, a 

metodologia escolhida é a pesquisa participante, que, segundo, Cicilia Peruzzo (2005, p. 

125), “consiste na inserção do pesquisador no ambiente natural de ocorrência do 

fenômeno e de sua interação com a situação investigada”.  

Esse tipo de metodologia implica:  

a) a presença constante do observador no ambiente investigado, para que ele 

possa ‘ver as coisas de dentro’; 
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b) o compartilhamento, pelo investigador, das atividades do grupo ou do 

contexto que está sendo estudado, do modo consistente e sistematizado – 

ou seja, ele se envolve nas atividades, além de co-vivenciar ‘interesses ou 

fatos’; (PERUZZO, 2005, p. 126). 

 

Esses são os pressupostos fundamentais para a compreensão da pesquisa 

participante, porém, segundo Peruzzo (2005, p. 126), há diferentes modalidades de 

investigação “e que os componentes acima mencionados dão conta apenas de duas dessas 

modalidades – a da observação participante e da pesquisa participante propriamente dita”. 

Para isso, a autora adverte que é preciso incluir os pressupostos da pesquisa-ação, 

no qual o “pesquisador não só compartilha do ambiente investigado, mas também 

possibilita que o investigado participe do processo de realização da pesquisa e que os 

resultados revertam em benefício do próprio grupo pesquisado”. (PERUZZO, 2005, p. 

126). 

  Segundo Isabel Travancas (2005, p. 103), é preciso que o pesquisador fique ciente 

de sua importância na participação do grupo. 

Antes de mais nada o cientista social não se coloca ingenuamente, ou pelo 

menos, não deve se colocar, em relação a sua presença no grupo. Ele deve estar 

atento ao seu papel no grupo. Deve observar e saber que também está sendo 

observado e que o simples fato de estar presente pode alterar a rotina do grupo 

ou o desenrolar de um ritual. Isso não quer dizer que ele também não deva ou 

não possa participar. (TRAVANCAS, 2005, p. 103). 

 

A análise da pesquisa pela observação foi realizada a partir da elaboração de um 

diário de campo e também por meio de registros fotográficos. Esse diário de campo é 

dividido em três momentos diferentes, que são as etapas do processo de realização do 

documentário: a pré-produção, a produção, composta pela gravação, a pós-produção, 

compreendida pela montagem, finalização de som e imagem. Esses momentos, que foram 

realizados em períodos diferentes e de forma separada, são relacionados entre si, sendo 

que cada um tem implicação no outro. 

 

Tabela 1 – Tabela de organização das etapas da observação participante 

Etapa O que foi realizado Período 

Pré-produção Prospecção de 

entrevistados e reuniões de 

direção 

Junho/2017 

Produção Prospecção de 

entrevistados, registro 

fotográfico, coleta de 

autorização de imagem 

Julho/2017 
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Produção Pesquisa acervo 

audiovisual 

Setembro e Outubro/2017 

Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador 

 

É importante salientar que, além do diário de campo que registra todas as 

atividades que o pesquisador desempenhou, as fotografias, captadas durante a etapa de 

produção, tem o objetivo de registro das atividades do filme documental para a TV OVO, 

também serviram como objeto para a elaboração desta pesquisa  

 

3.1.1 Diário de campo da realização do documentário  

 

            Apesar do pesquisador escrever diariamente informações em seu bloco de notas, 

o diário de campo foi sistematizado após o término de todo o processo de realização do 

documentário. Ele auxiliou como gatilho para relembrar momentos e perceber novos 

detalhes durante as etapas de pré-produção e produção. 

  

3.1.1.1 Pré-Produção – prospecção de personagens  

 

O primeiro contato que tivemos com as pessoas envolvidas da Feicoop foi a partir 

de prospecção de personagens por meio de entrevistas com os produtores rurais e urbanos 

da região de Santa Maria no Feirão Colonial, que é realizado todo sábado pela manhã no 

Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, mesmo lugar em que 

é realizada a Feicoop. A primeira visita foi no dia 03 de junho de 2017. Quando estávamos 

indo para o local pela primeira vez, Neli e eu tivemos a primeira reunião sobre o que a 

gente precisava conversar com os feirantes. Determinamos que questionaríamos o nome 

do produtor(a); telefone para contato; onde produz os alimentos que vende; há quanto 

tempo vende e participa da feira, e a relação dele(a) com a Feicoop. 

Quando chegamos ao local, demos algumas voltas para nos localizarmos e traçar 

nossa estratégia de aproximação com os feirantes. O local, aos sábados, durante a 

realização do Feirão Colonial, possui quatro pavilhões com movimentação. O primeiro 

com produtos hortifrutigranjeiros, o segundo espaço conta com artesãos, já o terceiro é 

uma praça de alimentação onde são vendidos pastéis, cafés e erva mate, além da Rádio 

Esperança, uma rádio poste. E o quarto e último, é o local onde são reunidos todos os 

produtores que comercializam produtos coloniais como salames, queijos, bolachas, pães, 

pizzas caseiras congeladas e até mesmo chocolates, vinhos e cervejas artesanais. 
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  Logo que chegamos ao primeiro pavilhão, a dona Maria, uma das produtoras, já 

foi nos recepcionar. Ela já deu entrevista para uma reportagem que a TV OVO realizou 

sobre economia solidária para o Canal Futura, em 2010. Logo após a conversa, 

combinamos de nos dividir: a Neli ficou de entrevistar e conhecer os feirantes do primeiro 

e segundo pavilhão e eu acabei indo para o terceiro e para o quarto. 

  Após cada um conversar com cerca de dez feirantes, sentamos para conversar 

sobre o que tínhamos levantado de informações. A Neli compreendeu, nas primeiras 

entrevistas, que os produtores possuem grupos e é preciso estar cadastrado em um para 

comercializar os produtos na feira. Da minha parte, expliquei que achei a feira diferente 

de todas que eu já tinha ido, principalmente pela forma de atendimento de cada feirante. 

Era nítido o prazer que tinham em parar o que estavam fazendo para atender e conversar 

com cada um que se aproximasse. Ainda neste primeiro sábado de pesquisas, 

encontramos a Irmã Lourdes Dill no Feirão Colonial. Ela é atual coordenadora do Projeto 

Esperança/Cooesperança. 

  No segundo e terceiro sábado de pesquisas, dias 10 e 17 de junho, continuamos 

nossas entrevistas no Feirão Colonial. Alguns produtores que estavam há mais tempo 

comercializando seus produtos reconheciam a TV OVO de anos anteriores. À medida que 

conhecíamos mais feirantes, tínhamos mais histórias para contar e isso dificultava nosso 

recorte para escolhas do que abordaríamos no documentário. Após essas três visitas, já 

havíamos prospectado a história de cerca de 50 feirantes da região de Santa Maria. A 

partir disso, realizamos uma reunião no dia 19 de junho com o intuito de elencarmos o 

que seria abordado no documentário e quem poderíamos escolher para ser entrevistado. 

Denise Copetti, integrante da TV OVO, que realizou pesquisas conosco no terceiro final 

de semana, também participou da reunião.  

A primeira definição foi a dos conceitos que permeariam a narrativa: fluxo, trocas, 

rede, pessoas e diversidade. Assim, para escolha dos primeiros personagens, decidimos 

como critério de seleção os produtores que tinham uma ligação com o cooperativismo, a 

economia solidária e a agricultura familiar; o que e onde plantavam, pois queríamos 

produtores com diferentes produções e de locais para mostrar diversidade. No primeiro 

momento, foram escolhidos os produtores Paulo Germano Busque, do município de Dona 

Francisca, com uma ligação muito forte com a produção biodinâmica, e Lucas Antonio 

Somavilla, de Pinhal Grande, que tem como principal produto o feijão, item fundamental 

de uma cesta básica de alimentos. 
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No dia 23 de junho, foi realizada na Câmara de Vereadores de Santa Maria a 

última plenária antes da Feicoop com o objetivo de passar informações sobre a feira para 

os produtores locais. A ocasião foi importante para conhecermos outros coordenadores e 

produtores da Feicoop, entre eles José Carlos Perancone, que é um dos organizadores e 

também feirante. Posteriormente, encontramos no acervo audiovisual da TV OVO uma 

entrevista com ele na feira de 1998 e gravamos imagens em sua malharia.  

Além de recolher material impresso e DVD’s no Banco da Esperança a respeito 

da Feicoop, em 28 de junho recebemos um e-mail da Irmã Lourdes com um material sobre 

a história do Feirão Colonial e da Feicoop como mais uma fonte para as nossas pesquisas. 

Também havia uma lista com onze produtores e organizadores, os quais ela indicava para 

serem entrevistadas para o documentário. A direção sempre ficou muito reticente com 

essas indicações, pois era muita gente para um documentário que se propunha ter menos 

de uma hora e que também não se transformasse somente em depoimentos e num vídeo 

institucional da feira. 

Já no sábado, 1º de julho, uma semana antes do início da Feicoop, retornamos ao 

Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter para fazermos os 

últimos ajustes antes das gravações. Estavam presentes, além do pesquisador e da 

diretora, Marcos Borba e Alexsandro Pedrollo de Oliveira, responsáveis pela direção de 

fotografia do documentário. Durante essa manhã foram realizadas estratégias de 

posicionamento da câmera que usuaríamos nas futuras entrevistas definitivas, de modo 

que teríamos que nos certificar se era possível colocar em prática os conceitos que 

escolhemos, baseados em nossas observações, e que queríamos demonstrar no 

documentário. Como por exemplo, as ideias de fluxos de pessoas e de trocas de afeto e 

conhecimento entre os diferentes agentes participantes da feira. 

 Ao longo da última semana, antes de começarmos as gravações, pesquisamos 

referências de vídeos para o documentário. Esse trabalho de investigação foi 

principalmente para visualizarmos exemplos de enquadramentos de entrevistas e de 

cortes articulados. O material que encontramos foi mostrado em uma reunião no dia 06 

de julho para toda a equipe da TV OVO que ia participar das gravações durante os três 

dias da Feicoop. Como a feira possui diversas atividades que são realizadas de forma 

simultânea, como conferências, seminários, oficinas, debates e apresentações culturais, 

foram organizadas três equipes para dar conta de registrar todas esses momentos, uma 

equipe principal, responsável pelas entrevistas (diretora, diretor de fotografia/operador de 

câmera, som direto e dois produtores), e duas equipes secundárias organizadas em duplas, 
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uma responsável pela captação de imagens conceituais, a partir dos eixos delimitados 

previamente pela escaleta, e a outra que registrou as demais atividades, além de um logger 

e de uma pessoa responsável para captar os mais diversos áudios da feira, sobretudo 

conversas que demonstrassem os conceitos elencados para a narativa. Como não era 

possível estar em todas as atividades previstas pela feira, a diretora selecionou no encarte 

da programação o que ela considerava importante conforme os temas abordados, já que 

as imagens não teriam uma variação de locais e diversidade de elementos. Ao todo, 12 

integrantes da TV OVO foram escalados para fazer a cobertura de imagens e sons durante 

os três dias da feira, cada um com uma função em específica. 

 

3.1.1.2 Produção – os dias de gravações  

 

 Durante os dias 7, 8 e 9 de julho foram realizadas as gravações na Feira 

Internacional do Cooperativismo. Em relação às entrevistas, tínhamos estratégias bens 

definidas: entrevistar primeiro os produtores que definimos durante o trabalho de 

prospecção, conhecer as pessoas que a Irmã Lourdes nos recomendou e também tínhamos 

que procurar novos produtores, organizadores e consumidores de outras regiões do Brasil 

e da América Latina. Uma das preocupações foi sobre a questão de gênero, teríamos que 

equilibrar a quantidade de homens e mulheres que seriam entrevistados, além de observar 

a cidade de onde eram, pois buscávamos diversidade de representação. 

Durante a feira, Neli elaborou um diagrama que relacionava os principais 

conceitos da economia solidária com os conceitos já previstos anteriormente. A partir 

dele, ela foi selecionando os personagens entre os já prospectados, os indicados pela Irmã 

Lourdes e os que íamos conhecendo pela feira, de forma a organizar a narrativa para 

posterior montagem. 
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Fotografia 1 – Diagrama sobre os conceitos de economia solidária e as pessoas que 

poderiam dar entrevistas 

 
Fonte: Fotografia captada por Neli Mombelli, diretora do documentário 

 

Os assuntos relacionados a economia solidária aumentavam na medida que 

conhecíamos novos feirantes, consumidores e organizadores. O diagrama foi importante 

para termos um panorama geral sobre os conceitos e as melhores pessoas para falarem 

sobre eles. Dependia de cada temática, mas, de uma forma geral, procuravámos que mais 

de uma pessoa podería dar o testemunho sobre cada assunto, se possível alguém ligado a 

organização da feira e um(a) feirante para falar sobre sua experiência. Como é o caso por 

exemplo do conceito de articulações em rede, nós sabíamos que a Rosemary Gomes, 

coordenadora do Fórum Brasileiro de Economia Solidária estava presente na feira, pois a 

Irmã Lourdes Dill nos informou, e também queríamos um(a) feirante que trabalhasse 

desta forma. Foi assim que conhecemos a Maria Claudia Giorgi, da Argentina, que 

trabalha a partir de redes de produção e distribuição de produtos em seu país.  

 Na busca por cases de outros lugares, as primeiras pessoas que conhecemos na 

feira foi um casal de artesãos do Senegal, que moram na cidade gaúcha de Caxias do Sul. 

Quando conversamos com eles, pela primeira vez, conseguimos algumas informações 

que achavámos que valeria a pena estar no documentário, como, por exemplo, como 

vieram parar no Brasil e em Santa Maria; que tipo de artesanato produzem  e qual a 

relação deles com a economia solidária. Após a conversa, relatamos para a Neli o que 

tínhamos conversado e o que valeria explorar para colocar no documentário, desta forma 

gravamos uma entrevista definitiva com eles. 
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Fotografia 2 – Entrevista com Binetou Gueye 

 
Fonte: Fotografia captada pelo pesquisador 

 

Essa primeira entrevista foi realizada logo na primeira manhã da feira. No turno 

da tarde, foi realizada a Caminhada Ecumênica e Internacional pela Paz e Justiça Social, 

que tem como percurso desde o Santuário da Basílica da Medianeira até o palco da feira, 

onde teve a abertura oficial da Feicoop. Ao mesmo tempo que estava sendo realizada esta 

caminhada, foi gravada uma entrevista com Jusane Turri Carvalho, produtora de queijos 

de Arroio Grande, na região de Santa Maria. Durante as pesquisas de pré-produção 

tínhamos conversado com o marido dela, porém a Irmã Lourdes Dill nos recomendou 

falar diretamente com ela, pois era a principal responsável pela produção da família. 

  Já no segundo dia de Feicoop, logo pela manhã, gravamos entrevistas com Lucas 

Antonio Somavilla e Paulo Germano Busque, produtores da região de Santa Maria que 

tínhamos conhecido durante a pré-produção no Feirão Colonial. Com isso, tínhamos mais 

tempo para conhecermos produtores de outros lugares. Logo após essas duas, 

entrevistamos também o consumidor da feira João Carlos Dutra Soares e o ex-prefeito de 

Santa Maria, Valdeci Oliveira. O político foi prefeito de Santa Maria de 2001 até 2009 e, 

em 2010, foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Ele teve importante atuação 

no crescimento e divulgação da feira para além das fronteiras muncipais. 
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Fotografia 3 – Entrevista com Lucas Antonio Somavilla 

 
Fonte: Fotografia captada pelo pesquisador 

 

  Para contarmos melhor a trajetória da Feicoop, era preciso também darmos voz às 

pessoas que atuam nos bastidores para a feira ser realizada e também para abordar a 

articulação que existe para além desses três dias, que torna Santa Maria referência em 

economia solidária. Desta forma, encontramos e entrevistamos Shirlei Aparecida 

Almeida Silva, diretora do Instituto Marista de Solidariedade, uma das principais 

associações em prol do fortalecimento da economia solidária e do consumo responsável 

no Brasil. 

Logo após essa entrevista, buscamos outro consumidor que tinha potencial para 

ser entrevistado, Alisson Machado, que também tem o costume de frequentar e que se 

identifica com a proposta da feira. Ele foi escolhido, pois uma das nossas preocupações 

era a de que os entrevistados do documentário representassem  a diversidade que circula 

pela feira.  
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Fotografia 4 – Entrevista com Alisson Machado 

 
Fonte: Fotografia captada pelo pesquisador 

 

 Minutos depois que a entrevista terminou, ficamos sabendo que Olívio Dutra 

chegaria à qualquer momento. Sendo assim, ficamos esperando pelo ex-governador na 

entrada da feira. Para garantir a fala com ele, conversamos com a equipe dele para 

direcionar Olívio até onde estávamos. Gravamos com ele a pedido da Irmã Lourdes e 

também pelo papel que ele desenvolveu enquanto político, já que foi um dos principais 

incentivadores do cooperativismo e foi quem implementou o Programa de Economia 

Popular e Solidária enquanto governador do Estado, nos anos de 1999 a 2003. Essa 

medida criou inúmeras feiras. 

Logo após a gravação da entrevista com o Olívio Dutra, já tínhamos outros dois 

feirantes para serem entrevistados. Jean Philipe Souza, jovem nordestino que atualmente 

mora no assentamento Carlos Marighella em Santa Maria, e Francisca Paulina, produtora 

e coordenadora de uma cooperativa de confecções, além de articuladora de redes de 

economia solidária de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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Fotografia 5 – Entrevista com Jean Phillipe Souza 

 
Fonte: Fotografia captada pelo pesquisador 

 

Conversamos de forma informal com a produtora logo nas primeiras voltas que 

demos na Feicoop no primeiro dia para conhecer o pessoal de outras regiões, porém, como 

a feira possui várias atividades que são realizadas ao mesmo tempo, tívemos um pouco 

de dificuldade para encontrá-la novamente, pois além de comercializar seus produtos, ela 

também participava ativamente de seminários e oficinas. 

 

Fotografia 6 – Entrevista com Francisca Paulina 

 
Fonte: Fotografia captada pelo pesquisador 

 

  Já no domingo, dia 7 de julho, último dia de Feicoop, traçamos alguns objetivos 

para conseguirmos captar todas as entrevistas que precisávamos. O primeiro deles era 

localizarmos Antonio Gringo, cantor nativista e um dos principais apoiadores da Feicoop 

desde o início. Outro objetivo era procurar mais um feirante estrangeiro, pois como a feira 
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possui produtores provinientes de vários outros países, precisávamos dar conta desta 

diversidade de vozes no documentário.  

E o último objetivo, e não menos importante, teríamos que encontrar e agendar 

entrevistas com pessoas com as quais já tínhamos conversado informalmente. Sendo 

assim, a primeira delas foi com Rosemary Gomes, que atua na coordenação do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária. Essa entrevista era muito importante, pois ela era a 

pessoa que contextualizaria e falaria sobre o histórico da economia solidária no Brasil, o 

fortalecimento de redes e sobre políticas públicas. Seguindo, encontramos Maria Claudia 

Giorgi, uma feirante da Argentina que trabalha a partir da organização em redes e de 

trocas solidárias. 

 

Fotografia 7 – Entrevista com Maria Claudia Giorgi 

 
Fonte: Fotografia captada pelo pesquisador 

 

  Outra importante entrevista era com alguma pessoa ligada ao Movimento Sem 

Terra (MST). Na feira havia um espaço chamado Túnel da Reforma Agrária, destinado à 

comercialização de produtos do movimento de camponeses. Entrevistamos Salete 

Carollo, coordenadora de produção da Cooperativa Central dos Assentamentos do RS do 

MST, de Tapes/RS. 
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Fotografia 8 – Entrevista com Salete Carollo 

 
Fonte: Fotografia captada pelo pesquisador 

 

Na Feicoop, também há uma forte presença das culturas indígenas que 

comercializam artesanato. Entrevistamos duas líderanças indígenas de grupos que são 

residentes em Santa Maria, os Kaingang e os Guaranis. Como uma das preocupações era 

sobre a questão de diversidade de grupos e atuações na sociedade, um dos nossos 

entrevistados foi o reciclador Jorge Luis Redlich, que é da Associação de Catadores Mãos 

Dadas, de São Sepé/RS. 

Por fim, encerramos as entrevistas com Antonio Gringo durante à tarde no último 

dia de Feicoop. Gringo também integra a história da TV OVO, já que foi com ele que os 

meninos da associação, entre 1999 e 2001, viajaram pelo Estado gravando o programa 

Povo Gaúcho pela TVE, televisão pública do RS. 

Já a entrevista com a Irmã Lourdes foi gravada em 05 de agosto. Essa escolha foi 

porque seria mais tranquilo gravar com ela após a feira, pois a ideia era percorrer os 

corredores da feira, movimento que ela costuma fazer tanto no Feirão Colonial como na 

Feicoop, e também porque ela já estava sem voz durante os dias da feira. Combinamos 

de gravar em uma manha no Feirão Colonial. A entrevista com ela, que implantou o 

projeto há 25 anos, durou mais de uma hora. 

Por fim, a previsão inicial de ter entre 5 e 8 entrevistados se transformou em 19. 

Isso porque, ao mesmo tempo em que eram realizadas as entrevistas, conhecíamos outras 

pessoas e era muito difícil não gravá-las. A decisão foi a de que era melhor registrar as 

falas e não incluí-las na montagem, embora esse sempre seja um trabalho árduo e dolorido 

para diretor e montador. Foi somente com a divisão de tarefas das três equipes que 
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teríamos o mínimo de imagens para conseguirmos fazer um documentário que não fosse 

só de entevistas. E como tínhamos material extra sobre as edições passadas, teríamos 

agora um dedicado trabalho de decupar tudo isso com cuidado. 

Após garantirmos as entrevistas, ainda era preciso fazer imagens nos locais onde 

os feirantes produzem seus produtos. Essas cenas serviriam para cobrir as entrevistas dos 

produtores locais. Para isso, era preciso entrar em contato novamente com essas pessoas 

para conferir se era possível realizarmos esse trabalho. Foram feitas imagens em 

propriedades rurais para mostar o cultivo do feijão, a produção de queijo, entre outras 

atividades rurais, e a produção de artesanato e a confecção de malhas por grupos urbanos. 

 

3.1.1.3 Produção – Pesquisa no acervo de audiovisual da TV OVO 

 

Como a TV OVO possui uma relação próxima com o Projeto 

Esperança/Cooesperança desde 1997, há registros audiovisuais gravados em fitas no 

acervo da associação. Esses registros são cenas do Feirão Colonial e da Feicoop. Foram 

encontradas oito fitas VHS que continham imagens de feirantes em edições anteriores do 

Feirão Colonial e da Feicoop; entrevistas com produtores de diferentes locais do Rio 

Grande do Sul e também com organizadores e intelectuais, como por exemplo, a Irmã 

Lourdes Dill, Antonio Gringo, Dom Ivo Lorscheiter e Paul Singer; gravações de 

seminários, oficinas, apresentações de trabalhos, discursos de autoridades; cenas do 

Shopping do Cooperativismo e até mesmo de um assentamento do Movimento Sem Terra 

(MST). 

 Para acessar todo esse material, foi preciso reinstalar o aparelho VHS e demorou 

cerca de um mês para assistirmos tudo. Após esse trabalho, tivemos que decupar e 

mandamos para a Neli uma lista com tudo que achávamos interessante que encontramos 

e que poderia integrar a narrativa do documentário. Como não teria espaço para todo esse 

material no filme, a Neli nos mandou de volta a lista apenas com as imagens e falas 

escolhidas por ela que entrariam, num primeiro momento, no documentário. O próximo 

passo era aprender a transformar as imagens do formato VHS para o digital sem perder a 

qualidade.  Eu e o Heitor, voluntário da TV OVO, assistimos alguns tutoriais na internet 

e como tínhamos todos os equipamentos necessários na associação, esse trabalho foi 

possível de ser realizado. 

A montagem do filme foi realizada pela Neli, essa etapa consistiu em decupar 

todas as entrevistas, imagens e sons que gravamos e as capturas de arquivo e transformar 
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em uma narrativa cinematográfica. Essa narrativa é o que dá forma ao documentário, 

Cultura de Afetos. 

 

3.2 Cultura de Afetos: análise e construção da narrativa  

 

Como já abordado, a realização de um documentário somente é possível a partir 

do resultado de um processo criativo que passa por várias etapas de seleção, comandadas 

por escolhas subjetivas do diretor e/ou da equipe que participa na realização do filme. 

Essas escolhas são decisivas desde a fase de pré-produção até a finalização. 

  Na primeira fase, durante a prospecção de entrevistados para o Cultura de Afetos, 

foram recolhidas todas as informações possíveis sobre o maior número de produtores da 

região de Santa Maria durante três visitas ao Feirão Colonial. Essa prospecção, realizada 

por meio de entrevistas, já sinalizava para a dificuldade da seleção, uma vez que não 

teríamos como colocar todos os produtores no documentário, entretanto precisávamos 

obter o maior número de informações para compreendermos todo o universo que a Feira 

Internacional do Cooperativismo engloba e como os produtores se relacionam com ela e 

como isso se demonstra no seu cotidiano. 

Essas entrevistas não foram gravadas, somente foram feitas anotações em blocos 

de notas para dialogar nas reuniões de pré da pesquisa. A segunda visita, das três idas ao 

Feirão Colonial, foi realizada sem a presença da Neli Mombelli, diretora do 

documentário. Isso não foi um empecilho, pois já tínhamos ido uma vez e a equipe de 

pesquisa já sabia exatamente o que estava procurando no local. 

Na segunda parte de trabalho, já na produção do documentário, todas as 

entrevistas foram realizadas durante os três dias da Feicoop – com exceção da Irmã 

Lourdes Dill, que foi realizada posteriormente, em um sábado no Feirão Colonial. Em 

relação aos locais delas, as entrevistas com consumidores e organizadores foram 

realizadas nos corredores da feira. Já com produtores, elas foram feitas no próprio local 

onde comercializavam seus produtos para que o entrevistado ficasse o menos possível 

retraído e não perdesse a espontaneidade e também para mostrar o fluxo de pessoas em 

cada banca de comercialização. 

O documentário Cultura de Afetos traz a história da Feira Internacional do 

Cooperativismo, que teve início a partir do Projeto Esperança/Cooesperança, da 

Arquidiocese de Santa Maria, e que tem como principais pressupostos a economia 
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solidária, a agricultura familiar e o cooperativismo. Em 2018, a feira completa 25 anos de 

existência. 

O nome do documentário refere-se às trocas entre produtores e consumidores que 

acabam formando uma cultura baseada no cuidado. De um lado, feirantes provenientes 

dos mais variados lugares do Brasil e da América Latina que vem até Santa Maria não 

somente com o intuito de comercialização, mas para trocar sua cultura, seus valores, seus 

processos produtivos com consumidores e também com outros produtores. Já do outro 

lado, estão os consumidores, que querem fazer parte desta produção e que acompanham 

todo esse processo produtivo. Desta forma é estabelecida uma cultura de solidariedade, 

uma cultura de afetos. 

 O filme pode ser classificado como modo de representação expositivo, pois 

organiza os principais pontos a respeito da trajetória da Feicoop de maneira cronológica, 

sendo desencadeado por depoimentos em entrevistas a partir de uma lógica 

argumentativa. No documentário não há narração em voz-over, característica presente na 

maioria dos filmes expositivos, porém, a forma como foram conectadas as entrevistas e 

as informações extras, expostas em textos na tela, suprem a necessidade da onisciente 

“voz de Deus”. 

  A narrativa do documentário Cultura de Afetos é constítuida, principalmente, por 

eixos temáticos a partir de blocos de entrevistas de produtores, consumidores, 

organizadores, que são como testemunhos da trajetória da feira nestes 25 anos. Para a 

análise, chamamos estas falas de sequências de entrevistas. 

  Em função da TV OVO acompanhar de perto a trajetória da feira desde 1997, 

também compõem o documentário trechos de falas capturadas no acervo de audiovisual 

da associação, como é o caso do economista Paul Singer, referência internacional nos 

estudos sobre economia solidária, falecido recentemente. E também há cenas de 

produtores e planos mais gerais das edições passadas da feira. Nelas é possível comparar 

o tamanho e o número de visitantes ao longo dos anos. Essas cenas do acervo são 

chamadas, na análise, de sequências de material de arquivo. 

  Também constituem o documentário imagens de comercialização de produtos e 

de outras atividades que ocorrem em paralelo à feira, tais como diálogos de articulações, 

seminários, oficinas, palestras, exposições, encontros, debates, reuniões, trocas solidárias, 

plenárias, apresentações culturais e exibições de documentários, que denominamos como 

sequências de imagens in loco. 
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 Outras imagens que compõem o filme são no local onde os feirantes da região de 

Santa Maria produzem o que comercializam na feira. Nelas aparecem trabalhadores rurais 

alimentando animais, dirigindo trator, manejando a terra e plantando sementes, colhendo 

feijão, produzindo e embalando queijo. Também há cenas de grupos urbanos, que 

mostram a confecção de artesanato e de tecidos. Essas imagens chamamos como 

sequências de ação, por constituírem essa ideia de ações que são desenvolvidas pelas 

pessoas no seu cotidiano que resultam nos produtos comercializados na feira. 

 Desta forma, num primeiro momento, antes da assinatura de abertura, apresenta-

se uma introdução da feira, desde a instância da produção, as relações, os conceitos, os 

produtos, as trocas e a experiência que pode ser encontrada nela, a partir de cenas de 

produtos de artesanato, de um agricultor manejando a terra para produção de alimentos, 

da preparação de queijo e seus derivados, de conversas e trocas entre consumidores e 

feirantes, do batuque do Levante Popular da Juventude, da mão com a agulha que tricota. 

Já em relação às falas das entrevistas, neste trecho é feito um recorte de modo que 

cada entrevistado traz uma breve mensagem sobre como ele vê a Feicoop, como um lugar 

de trocas, a importância e o debate sobre economia solidária e o que ela proporciona para 

quem participa, desde produtores à ideia de prossumidores2.  Logo após, entra a assinatura 

do documentário que mostra uma mão que sugere as raízes de uma árvore. É a mão que 

maneja a terra, produz e colhe alimentos, prepara sua banca para comercialização, é a 

mesma mão que cria artesanatos a partir da costura, tricô, crochê e de colagens, que troca 

afeto e auxilia a demonstrar processos de produções, entrelaça desejos e sonhos, que toca 

instrumentos musicais e que reivindica políticas públicas. Desta forma, é partir desta 

árvore que é moldada uma rede de solidariedade, como se fossem os seus galhos, com 

outros produtores e consumidores dos mais variados lugares, que são representados pelos 

triângulos coloridos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Prossumidor é quando produção e consumo não são dissociados no processo econômico. Ou seja, quando 

produtores são também consumidores. 
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Fotografia 9 – Assinatura do documentário

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

Após a assinatura, ainda em tom de apresentação, é exibido uma pequena amostra 

de diferentes grupos, provenientes dos mais diversos lugares, de modo a explorar a 

questão da diversidade de que a feira é composta, desde produtos, grupos, etnias e 

gentílicos. São mostrados feirantes de Santa Maria e até mesmo senegaleses, passando 

por cidades como: Vila Nova do Sul/RS, Belo Horizonte/MG, Contagem/MG, 

Maceió/AL, Constantina/RS, São Carlos/RS, Navegantes/SC, São Miguel do Oeste/SC, 

Crissiumal/RS, Cascavel/RS e Vacaria/RS.  

  Para ter uma melhor compreensão dos principais pontos observados na narrativa 

do documentário, a análise que segue será dividida a partir das sequências de entrevistas, 

sequências de material de arquivo, sequências de imagens in loco e das sequências de 

ação. 

 

3.2.1 Sequências de entrevistas 

 

  A narrativa do documentário Cultura de Afetos traz, em seis eixos temáticos, 

organizados a partir de blocos de entrevistas, as dimensões de que a Feicoop compreende. 

São eles: os grupos de produção, o impacto na vida das pessoas com a criação da feira,  

as políticas públicas, uma nova forma de alimentação, diferentes formas de cultura e a 

cultura da solidariedade.  

  Logo após trabalhar-se com a diversidade de grupos da qual a feira é composta, 

traz-se o testemunho de feirantes que relatam sobre sua trajetória na economia solidária 

e a ligação com a feira. É o caso de Franscisca Paulina, de Belo Horizonte/MG, de Lucas 

Antonio Somavilla, de Pinhal Grande/RS, e de Paulo Germano Busque, de Dona 
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Francisca/RS. Cada um dos três feirantes possui uma história diferente de como 

começaram a relação com essa maneira alternativa de economia, porém, os três trabalham 

a partir da perspectiva do trabalho coletivo. Durante a fase de prospecção, constatamos 

que todos os feirantes representam grupos de produção, que possuem diferentes formatos, 

tais como, cooperativas e associações populares de agricultura familiar e agroecologia, 

redes de produção, comercialização e consumo, empresas autogestionárias. É por esse 

motivo que no momento dos créditos aparece o nome, o grupo que cada feirante 

representa e a cidade de onde é.  

  Após essas três entrevistas, ainda neste eixo temático, há um trecho da fala de 

Shirlei Aparecida Almeida da Silva, do Instituto Marista de Solidariedade, instituição que 

promove e fomenta ações a respeito da economia solidária no Brasil. Ela comenta sobre 

a importância desse trabalho em gupo e das trocas de experiências para se reconhecer no 

outro o seu fazer também.  

 Essa questão sobre o trabalho em grupo é muito importante, pois a própria TV 

OVO se espelha neste método. Inclusive, no regimento interno da associação, elaborado 

em 1997, há duas normas que estimulam esse tipo de trabalho: “Incentivar a prática de 

integração e valorização do agir coletivo; Despertar a importância da vivência em grupo”, 

o que já dá indícios de elementos que vão influenciando a escolha do recorte de falas e da 

narrativa. É a partir do esforço em prol do coletivo de cada voluntário que a TV OVO 

sobrevive até hoje. É desta forma que muitos projetos culturais em prol da comunicação 

comunitária são realizados, tais como a produção de documentários ou até mesmo a 

realização de oficinas de audiovisual para jovens.  

Já o próximo eixo temático do documentário é sobre o começo da história da 

Feicoop e de como que a partir de sua criação modificou a vida de várias pessoas. Os 

entrevistados escolhidos para comentar o começo desta trajetória participaram desde a 

primeira edição da feira. Outro ponto importante deste eixo temático é que foi pelo 

esforço coletivo de produtores e organizadores que a feira foi recebendo mais visitantes 

ao longo desses 24 anos. De acordo Antonio Gringo a primeira edição reuniu-se 

aproximadamente 30 pessoas e, em 2017, segundo os organizadores, cerca de 255 mil 

pessoas.  

Atualmente, a Feicoop é organizada por diversas associações, porém quem pôs 

em prática na década de 1980 foi o Projeto Esperança, a partir da figura de Irmã Lourdes 

Dill. Sendo assim, neste eixo temático ela traz o testemunho sobre o começo de sua 

relação com o  projeto. Essa fala complementa a cena anterior do filme, que foi escolhida 
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a partir da captura de imagens do acervo de audiovisua da TV OVO. Nela, a religiosa 

explica o como surgiu e quais os pressupostos do Projeto Esperança/Cooesperança.   

Outro trecho de entrevista importante neste eixo temático foi a de Rosemary 

Gomes, que sintetiza como o movimento nacional de economia solidária chegou até Santa 

Maria e como a cidade se tornou referência nesse tema. Esse testemunho de Rosemary é 

como um ponto de ligação para o próximo eixo temático, sobre as questões de políticas 

políticas que envolvem a economia solidária e a Feicoop.  

Após o trabalho de prospecção no Feirão Colonial e após assistirmos ao acervo de 

audiovisual da TV OVO, observamos que muitos feirantes começaram e estão até hoje 

trabalhando a partir da economia solidária, pois é uma forma de inclusão social, uma 

alternativa para ter uma renda diante das altas taxas de desemprego no Brasil. É em função 

da luta por políticas públicas na área que essas iniciativas coletivas conseguem 

sobreviver, embora ainda haja um longo caminho a ser percorrido para esse tipo de 

trabalho no país possa ser regularizado.   

  O eixo temático seguinte é como se fosse uma segunda apresentação da trajetória 

de feirantes. Desta vez, os três escolhidos são de diferentes países para mostrar a 

diversidade de grupos de produção de que a Feicoop recebe. Para se ter uma ideia do que 

a feira compreende, segundo os organizadores, em 2017, a Feicoop reuniu cerca de 850 

grupos de expositores de mais 500 municípios brasileiros e de mais 20 países diferentes. 

  Por exemplo, Jusane Turri Carvalho, do distrito de Arroio Grande, de Santa Maria, 

começou a história dela a partir de uma agroindústria. A história dela é mais recente, pois 

participa há sete anos da feira porque ela não queria mais depender do preço instável da 

indústria e viu que a partir das feiras poderia comercializar e ter um contato maior com o 

consumidor. Já Benetou Gueye, feirante de Senegal e que mora na cidade gaúcha de 

Caxias do Sul, participa da feira junto com seu marido para comercializar produtos de 

cultura africana, como estátuas e máscaras de madeira, colares, pulseiras e roupas. 

Segundo a feirante, a economia solidária é importante, pois é uma forma de apoio 

financeiro para conseguir se sustentar longe do seu país de origem. Maria Claudia Giorgi, 

feirante de Buenos Aires, Argentina, trouxe a experiência do seu país para compartilhar. 

Ela trabalha em uma cooperativa a partir da distribuição solidária de produtos de outras 

organizações, desta forma os produtos são distribuídos em redes, e participar da feira em 

Santa Maria é muito mais uma possibilidade de trocas de técnicas de produção e modos 

de distribuição do que vendas.  
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Fotografias 10 e 11 – Entrevista Benetou Gueye, de Senegal, (primeira fotografia) e Maria Claudia 

Giorgi, da Argentina (segunda fotografia) 

  
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

É também a partir da comercialização de forma direta que se tem uma relação 

próxima entre feirantes e consumidores. E esse é o tema do eixo temático da sequência 

seguinte. Desde o dia que visitamos pela primeira vez o Feirão Colonial reparamos que 

os feirantes explicam a procedência, as técnicas e os processos de produção de cada 

produto que comercializam, isso acaba criando uma relação próxima e uma forma de 

fidelização por parte do público. Desta forma há uma mudança na consciência de hábitos 

alimentares, pois os consumidores acabam conhecendo melhor os alimentos que 

consomem. 

O próximo eixo temático é sobre as diferentes manifestações culturais presentes 

na Feicoop. A partir da entrevista com Antonio Gringo, o músico explica que desde as 

primeiras feiras uma das reividicações dos organizadores era englobar as diferentes 

formas de manifestações culturais, pois, no entendimento deles, não há transformação da 

realidade sem o envolvimento das artes. O documentário Cultura de Afetos foi financiado 

pela Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria e uma das preocupações da equipe de 

produção, desde o começo da produção do filme, era mostrar as diferentes formas 

culturais presentes na feira, assim como é um dos propósitos da TV OVO, que é difundir 

conteúdos com a finalidade de desenvolver a cultura. Essas manifestações culturais na 

Feicoop compreendem exibições de documentários, lançamento de livros e revistas, 

apresentações de grupos musicais, danças, grupos culturais e peças de teatro.  

Uma das diferentes formas de cultura presentes na Feicoop é a das comunidades 

indígenas Kaingang e Guarani, que participam da feira por meio de apresentações 

culturais e também para comercializar seus produtos. No entendimento deles, o artesanato 

indígena é uma arte que representa o folclore e a tradição destes povos, sendo 

desenvolvido há centenas de anos a partir do espírito coletivo. Neste trecho do 
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documentário há duas entrevistas com os representantes de cada uma destas duas 

comunidades indígenas.  

Logo após esta parte, é o último eixo temático do documentário, no qual Shirlei 

Aparecida da Silva, Maria Claudia Giorgi explicam o que é, no entendimento delas, a 

economia solidária e o significado dela na Feicoop. Feirantes e consumidores não 

participam somente com o intuito de comercialização, mas estão dispostos a trocar 

informações, vivências, culturas. Reparamos durante a prospecção de entrevistados que 

alguns produtores do Feirão Colonial não comercializam seus produtos na Feicoop, pois 

só participam dos espaços de formações para escutar, falar e trocar métodos e técnicas 

com pessoas que trazem suas ‘bagagens’ culturais de outros lugares do mundo. É por 

meio destas trocas que as pessoas acreditam que um outro mundo é possível – principal 

lema da Feicoop.  

Já Rosemary Gomes e Jean Phillipe Souza, nas últimas duas entrevistas do 

documentário falam da participam dos jovens na feira e o que atrai a juventude para 

questões relativas à economia solidária. O Levante Popular da Juventude, organização de 

jovens militantes, que possui abragência nacional, luta pela transformação da sociedade, 

monta acampamento e participa da feira há treze anos. Também é muito comum ver 

crianças em todos os ambientes da feira junto com seus pais ou responsáveis.       

Durante a prospecção de entrevistados para o documentário nos três dias de 

Feicoop escutamos reclamações de produtores do tratamento superficial que a mídia 

tradicional retrata a feira, as críticas eram principalmente referentes a superficialidade de 

temas que são pertinentes às reivindicações dos produtores e também organizadores. 

Diferentemente da mídia comercial, com a realização do documentário, a TV OVO exerce 

um papel fundamental ao dar visibilidade as mais variadas diferentes formas de expressão 

e dar voz as diferentes pessoas que compreendem as dimensões da Feicoop. Neste sentido, 

o pesquisador acredita que seria praticamente impossível gravar entrevistas com todas as 

pessoas que participam, mas que uma grande e diversa parcela que foi entrevistada e que 

aparece no filme representa as diversas pessoas e grupos de produção que compõem a 

feira. 

Como nos dias de gravação das entrevistas não tínhamos o roteiro fechado e 

definitivo corríamos o risco de algumas entrevistas não comporem a narrativa do 

documentário. Isso acabou acontecendo com o depoimento de Jorge Luis Redlich, da 

Associação de Catadores Mãos Dadas, de São Sepé/RS. 
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3.3.2 Sequências de imagens in loco 

 

  Um dos objetivos das sequências de imagens in loco na narrativa do 

documentário é de fazer a transição entre os seis eixos temáticos do documentário, como 

por exemplo, após o primeiro, que é sobre três feirantes e o começo da trajetória deles na 

feira e na economia solidária. São mostradas cenas de outros produtores em suas bancas 

de comercialização e nos corredores da feira com seus produtos e interagindo com 

consumidores.   

Essas imagens também tem o intuito de ilustrar algumas entrevistas. Como por 

exemplo, quando Francisca Paulina diz que encontrou na Feicoop “uma formação 

completa na economia solidária” e que é coordenadora de um fórum são mostradas cenas 

de diferentes espaços de formação que ocorrem durante a feira. Em outro momento do 

documentário, Antonio Gringo destaca o tamanho da feira, o quanto ela cresceu e a grande 

quantidade de visitantes que ela atraiu ao longo dessa trajetória de 25 anos, neste 

momento são mostradas cenas de planos gerais de time lapses que mostram a circulação 

de pessoas nos espaços de comercialização.  

Também neste eixo temático há sequências de material de arquivo que serviram 

para ilustrar quando Valdeci Oliveira fala das primeiras edições da feira. Sendo assim, 

essas imagens de  material de arquivo junto com as cenas de time lapse foram escolhidas 

para demostrar o constraste entre as primeiras edições e atual em relação a quantidade de 

bancas de comercialização, ao espaço  físico e ao número de visitantes. 

 

Fotografias 12 e 13  – Cena de material de arquivo na Feicoop de 1998 (primeira fotografia) e cena 

de time lapse na Feicoop 2018 (segunda fotografia)

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

Já durante as entrevistas de Benetou Gueye e de Maria Claudia Giorgi, no 

momento em que elas comentam como se relacionam com a economia solidária, são 

mostradas cenas de seus produtos expostos na Feicoop e também delas conversando com 
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outros produtores e clientes. Como as duas feirantes não são da região de Santa Maria, 

essas imagens in loco supriram a impossibilidade de gravar imagens nos locais onde 

fazem seus produtos.  

Também são utilizadas sequências de imagens in loco para mostrar objetos de 

artesanato indígenas expostos na feira para ilustrar as suas duas entrevistas. Assim como 

quando Rosemary Gomes fala que a cultura é que atrai os jovens para a economia 

solidária, são mostradas cenas de integrantes do Levante Popular da Juventude e de jovens 

nos diversos espaços da feira. Quando Antonio Gringo comenta sobre a cultura na 

Feicoop, foram escolhidas cenas de apresentações culturais diversas com o intuito de 

mostrar que não há somente grupos musicais, mas também de teatro e de danças. 

Outra diferente função em que as sequências de imagens in loco têm, juntamente 

com informações extras expostas em textos na tela é de contextualizar importantes temas 

ao invés de utilizar o recurso de narração voz-over. É o caso no momento da fala da 

deputada federal Maria do Rosário sobre o Projeto de Lei que cria a Política Nacional da 

Economia Solidária. 

 

Fotografias 14 e 15 – Informações extras expostas na tela durante a fala da deputada federal Maria 

do Rosário

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

No final do documentário, a partir de um corte de edição de imagens que segue o 

ritmo mais acelerado da trilha sonora, os cortes na edição são cada vez mais rápidos, 

acompanhando a batida sonora. Foram intercaladas sequências de imagens in loco, 

sequências de imagens de ação e sequências de imagens de material de arquivo com o 

intuito de mostrar tudo que a feira compreende. Nessas cenas são mostrados planos gerais 

das primeiras edições da feira e também atuais, cenas de pessoas conversando e 

demonstrando afeto, produtores mostrando seus artigos de comercialização e trabalhando 

em suas propriedades, discursos de autoridades e apresentações culturais. E por último 
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cenas de crianças, que representam o futuro e que são os responsáveis por levar adiante 

essa forma alternativa de fazer economia.  

 

Fotografia 16 – Última cena do documentário, menina indígena na Feicoop 2018

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

A última cena do documentário é uma criança indígena e não é por acaso que ela 

foi escolhida. É importante eles aparecerem no documentário e terem voz no 

documentário, a partir das duas entrevistas com as lideranças Kaingang e Guaranis, de 

grupos localizados em Santa Maria, pois é uma forma de dar visibilidade a esses povos 

que são tão invisibilizados e esquecidos na sociedade brasileira. Os povos indígenas, 

também chamados de povos originários por toda a América Latina, participam da Feicoop 

para mostrar e divulgar sua cultura e suas formas de expressão, mas principalmente 

participam como um ato político. 

 

3.3.3 Sequências de imagens de ação 

 

As sequências de imagens de ação tem o objetivo de mostrar as condições e os 

locais de trabalho de alguns grupos de produção. É possível reparar as diferentes maneiras 

como cada um deles se relaciona com a terra e com os produtos que cultiva, pois muitas 

das técnicas utilizadas são passadas de geração em geração. Essas técnicas são 

rudimentares e realizadas ainda de forma manual, sem o uso de grandes maquinários 

agrícolas. São baseadas na agricultura familiar e o local de produção é o mesmo onde 

esses produtores vivem.  

No documentário, enquanto os produtores Lucas Antonio Somavilla, Paulo 

Germano Busque e Jussane Turri Carvalho trazem seu testemunho de como cada um deles 
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começou na economia solidária e a ligação com a feira, são mostradas cenas deles 

trabalhando em suas propriedades rurais. Essas imagens foram organizadas no processo 

de montagem de modo a passar uma ideia de continuidade. 

 

Fotografias 17, 18 e 19 – Sequência de ação gravada na propriedade rural de Jussane Turri 

Carvalho 

 
 Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

Essas imagens também ilustram alguns depoimentos, como por exemplo, quando 

Lucas Antonio Somavilla comenta sobre o feijão e o motivo dele vender esse produto na 

feira são mostradas cenas dele manuseando e colhendo grãos do legume na lavoura.  

 

Fotografias 20, 21 e 22 – Sequência de ação gravada na propriedade rural de Lucas Antonio 

Somavilla 

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

Em outro trecho do documentário, quando a Irmã Lourdes Dill fala sobre a 

importância do Projeto de Lei que cria a Política Nacional da Economia Solidária para os 

grupos de produção são mostradas cenas de integrantes do coletivo Maria Bonitas 

Fazendo História em reunião e fazendo produtos de artesanato em sua própria sede. 
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Fotografias 23 e 24 – Cenas na sede do coletivo Marias Bonitas Fazendo História 

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

  Outra sequências de imagens de ação que são importantes na narrativa do 

documentário é no momento que o Antonio Gringo canta ao fundo e as imagens que 

aparecem são de um produtor manejando a terra. Essas cenas mostram as condições 

simples e rudimentares em que são produzidos os produtos comercializados na Feicoop. 

E não é somente produtos oriundos da terra que são feitos desta maneira, mas também o 

artesanato, que em alguns grupos de comercialização é feito a partir de materiais 

reciclados, como é o caso das Marias Bonitas Fazendo História. 

Sendo assim, nessas sequências de imagens de ação mostra-se as diferentes 

métodos de alguns produtores que foram escolhidos para serem entrevistados e em 

diferentes regiões, como por exemplo, em Pinhal Grande, Dona Francisca, Arroio Grande 

e em Santa Maria. E que a feira é um ponto de encontro onde os produtores trocam 

informações sobre seus métodos e técnicas com outros produtores e também com 

consumidores. 

 

3.3.4 Sequências de imagens de material de arquivo  

 

A primeira e uma das últimas cenas do documentário são imagens de um discurso 

de Dom Ivo Lorscheiter na abertura da 4º Feicoop, em 1998. A presença do religioso no 

filme era, de certo modo, um pedido da Irmã Lourdes, para que houvesse alguma imagem 

que se referisse a ele. Podemos dizer que o documentário foi além desse pedido. 

Dom Ivo, que faleceu no ano de 2007, foi bispo de Santa Maria e, na década de 

80, foi um dos idealizadores do Projeto Esperança/Cooesperança e quem motivou Irmã 

Lourdes a colocar em prática a iniciativa. A importância de Dom Ivo é tão grande que o 

terminal de comercialização direta, onde são realizadas as feiras, foi denominado com seu 

nome.  
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Fotografia 25 – Discurso do Dom Ivo Lorscheiter na abertura da 4º Feicoop, em 1998 

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

A primeira fala, mesmo que tenha sido pronunciada 20 anos atrás foi escolhida, 

por ainda ser muito atual, principalmente pela situação que o Brasil atravessa, com altas 

taxas de desemprego e instabilidade política e econômica. A fala ainda é um elo para o 

primeiro eixo temático do filme sobre os grupos de produção, pois o religioso apresenta 

o Projeto Esperança/Cooesperança, “nós vamos ter que ser semeadores de esperança”, 

disse Dom Ivo, em referência aos grupos de produção que fazem parte do projeto. 

Já a segunda fala, no final do documentário, é complementar a primeira. Dom Ivo 

sintetiza, através de uma fábula, que acredita que o trabalho realizado pelos grupos de 

produção pode mudar o jeito de viver se os produtores e consumidores se unirem. Durante 

pesquisas para o filme, o pesquisador encontrou em muitos materiais sobre a Feicoop e 

sobre o Feirão Colonial um provérbio africano que é semelhante a ideia da fábula do 

elefante, no qual diz: “muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas 

pequenas, mudarão a face da terra”. Esse provérbio também é incansavelmente repetido 

pela Irmã Lourdes. 

Outro testemunho importante captado do acervo de audiovisual da TV OVO, que 

compõe a narrativa do documentário, é o do economista Paul Singer. Era muito 

importante que ele estivesse no filme, pois foi um dos precursores nos estudos sobre 

economia solidária no Brasil. O intelectual, que já visitou a Feicoop algumas vezes, 

faleceu no 16 de abril de 2018. Na fala, que também foi gravada durante a 4ª Feicoop, em 

1998, o economista comenta que é preciso aglutinar as experiências de economia solidária 

em nível municipal, nível estadual e também a nível nacional. Após 20 anos parece que 

ele tinha razão que cada vez mais a Feicoop iria alcançar níveis maiores de abrangência. 

O momento do trecho do discurso de Paul Singer tem como objetivo, na narrativa do 
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documentário, fazer a transição entre o eixo temático sobre os novos hábitos alimentares 

e as diferentes formas culturais presentes na Feicoop. 

Já uma das entrevistas captadas com produtores foi a de José Carlos Perrancone, 

ele pertence a um dos grupos mais antigos e atualmente também é um dos organizadores 

da Feicoop. Ela foi escolhida, pois reforça a ideia de que a feira é um local de integração 

com outros grupos. Além do fato de que ele também faz parte da lista de pessoas 

importantes na trajetória da feira que a Irmã Lourdes Dill pediu para que estivesse no 

documentário. Assim como o discurso de Paul Singer, a entrevista com José Carlos 

Perrancone tem como objetivo fazer a transição entre os eixos temáticos uma nova forma 

de alimentação e as diferentes culturas presentes na feira.    

Já a entrevista com a Irmã Lourdes Dill, captada no material de arquivo da TV 

OVO, além de fazer a transição entre eixos temáticos, tem como objetivo na narrativa do 

documentário substituir a narração em voz-over, pois a religiosa explica o que é, como 

surgiu e quais são os principais pressupostos do Projeto Esperança. Esse testemunho, que 

foi feito em 1998, tem como outro objetivo que é mostrar que a sua fala continua a mesma 

de 20 anos atrás. Isso mostra realmente mostra a força, a perseverança da religiosa e que 

realmente acredita realmente no trabalho que faz como coordenadora do Projeto 

Esperança/Cooesperança.  

 
Fotografia 26 – Entrevista Irmã Lourdes na 4ª Feicoop, em 1998

 
Fonte: Cultura de Afetos. TV OVO, 2018 

 

 Como já foi dito na análise de sequências de imagens in loco, as sequências de 

imagens de material de arquivo também foram utlizadas para ilustrar a entrevista de 

Valdeci Oliveira, quando ele comenta sobre as primeiras edições da Feicoop. Foram 

escolhidas cenas de planos gerais da 4ª edição da Feicoop e, em contraste, logo depois as 



66 

 

imagens de time lapse para mostrar a 24ª edição e dar a dimensão das transformações em 

duas décadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como propósito entender como foram operadas as escolhas 

durante todo o processo de realização do documentário Cultura de Afetos. Para isso, o 

objetivo geral foi compreender como as escolhas por parte da equipe de produção foram 

articuladas na construção da narrativa do filme documental. Já os específicos foram 

identificar como as entrevistas articulam a narrativa no produto audiovisual e como elas 

são recortadas. E analisar o papel da equipe da TV OVO e a sua influência na construção 

da narrativa.  

Como já foi dito anteriormente neste trabalho, um filme é o resultado de várias 

escolhas subjetivas por parte do diretor e da equipe que participa na realização. Elas são 

decisivas desde a etapa de pré-produção até a finalização. No filme analisado não foi 

diferente, as escolhas começaram no momento que tivemos que escolher os personagens 

que iriam contar essa história. Como critério de escolha, foram definidos os feirantes que 

tinham uma ligação com o cooperativismo, a economia solidária e a agricultura familiar 

que estavam envolvidos com o Projeto Esperança/Cooesperança desde o início, no caso 

de Paulo e Lucas, e também de uma produtora que ingressou mais recentemente, exemplo 

da Jussane. Outro aspecto importante é que as escolhas de feirantes eram feitas a partir 

dos tipos de produtos para mostrar diversidade. Em relação aos organizadores, o principal 

modo de escolha dos entrevistados foi a partir de indicações da Irmã Lourdes Dill. Um 

outro cuidado tomado foi equilibrar a quantidade de personagens homens e mulheres no 

filme.  

Durante a fase de prospecção de entrevistados, percebemos de que a Feicoop 

compreende um universo muito grande. O principal desafio foi fazer um recorte de 

histórias que seguisse uma linha de maneira cronológica, sendo desencadeada por uma 

lógica argumentiva. Esses depoimentos tem o papel de conduzir a narrativa do filme, pois 

é a partir deles que o filme estrutura-se em seis eixos temáticos que abarcam as dimensões 

que a Feicoop compreende, tais como os grupos de produção, o impacto na vida das 

pessoas com a criação da feira, nova maneira de se alimentar, diferentes formas de cultura 

e a cultura da solidariedade.  

Desde o começo da realização do filme, a equipe da TV OVO teve uma influência 

muito importante na construção da narrativa do documentário. Quando conversávamos 

com produtores, consumidores e organizadores informamos aspectos importantes que 

deveriam ser expostos no filme para a Neli Mombelli, diretora do documentário. Assim 
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como foi importante a divisão e a realização das tarefas das três equipes nos dias de 

gravações na Feicoop e durante as gravações nos locais de produção para compor as 

sequências de imagens de ação e as sequências de imagens in loco.  Essas imagens de 

ação foram importantes para mostrar o local onde vivem alguns feirantes, que é o mesmo 

lugar onde produzem os produtos que comercializaram na feira. Também tiveram a 

função de ilustrar algumas entrevistas e fazer a transição entre os blocos de eixos 

temáticos. 

Assim como foi importante o trabalho de captura de imagens VHS do acervo 

audiovisual da TV OVO para conserguimos o testemunho de pessoas que foram 

fundamentais ao longo da trajetória da Feicoop, como é o caso do economista Paul Singer 

e do bispo Dom Ivo Lorscheiter. Esses depoimentos foram usados na narrativa 

principalmente para fazer a transição entre os seis eixos temáticos. 

Uma das dificuldades encontradas pelo pesquisador, ao realizar esse trabalho, foi 

distanciar-se do documentário para poder realizar a análise. Além do envolvimento com 

todo o processo, foi despertado um grande fascínio pelas pessoas e pelas ideias que a 

Feicoop envolve.  

Assim, durante o processo, uma das ideias que surgiu fica como sugestão de 

trabalhos ligados ao tema desta pesquisa, que não abordamos neste texto, seria pesquisar 

como os personagens do documentário ou os feirantes se vêem representados nos meios 

de comunicação comerciais e comparar com o documentário Cultura de Afetos.   

Por fim, essa pesquisa foi importante para ter a real dimensão da importância da 

comunicação comunitária. A partir de produções audiovisuais é muito valioso o papel que 

a TV OVO desempenha de modo a dar mais visibilidade a temas tão pertinentes em nossa 

sociedade, tais como a valorização de trabalhos coletivos e das diferentes formas de 

cultura. Acredito que esses temas deveriam ser pautados mais seguidos em qualquer meio 

de comunicação. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Quadro de equipes das gravações  

 

Equipes que realizaram gravações na Feira Internacional do Cooperativismo 

(Feicoop) 

Equipe - responsáveis por captar e pesquisas entrevistados 

Neli Mombelli – diretora 

Alexsandro Pedrollo de Oliveira - direção de fotografia/operador de câmera 

Heitor Leal - som direto 

Denise Copetti – pesquisa 

Pedro Lenz Piegas – pesquisa e registro fotográfico 

 

Equipe - responsáveis por captar cenas in loco 

Marcos Borba - direção de fotografia 

Alan Orlando - assistente de câmera 

Valdemar Neto - assistente de câmera 

Paulo Tavares - assistente de captação de som 

 

Equipe - responsáveis por captar atividades que ocorrem de maneira simultânea a 

feira 

Renan Mattos - assistente de câmera 

Helena Moura – produção 

Preto Fonseca – logger 

 

Equipe de gravação da entrevista com a Irmã Lourdes 

Neli Mombelli – diretora 

Alexsandro Pedrollo de Oliveira - direção de fotografia 

Heitor Leal - som direto 

Pedro Lenz Piegas – registro fotográfico 

 

Gravação na sede do grupo Malhas Medianeira 

Marcos Borba - direção de fotografia 

Francine Nunes – produção 
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Gravação na propriedade de Paulo Busque 

Neli Mombelli – diretora 

Alexsandro Pedrollo de Oliveira - direção de fotografia 

 

Gravação na propriedade  de Jusane Turri Carvalho 

Alexsandro Pedrollo de Oliveira - direção de fotografia 

Preto Fonseca – produção 

Pedro Lenz Piegas - registro fotográfico 

 

Gravações de produção de artesanatos na sede do coletivo das Marias Bonitas e 

também de uma artesã da Feira 

Marcos Borba - direção de fotografia 

Pedro Lenz Piegas - produção e registro fotográfico 

Francine Nunes - produção 

 

Gravações na propriedade de Lucas Antonio Somavilla 

Neli Mombelli – diretora 

Roger Haeffner – Assistente de câmera 

Heitor Leal – Assistente de câmera 

Helena Moura – Som direto 
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Apêndice B – Lista de entrevistas gravadas para o  documentário  

 

1ª Entrevista: Binetou Gueye 

3ª Entrevista: Lucas Antonio Somavilla 

4ª Entrevista: Paulo Germano Busque 

5ª Entrevista: João Carlos Dutra Soares 

6ª Entrevista: Antonio Valdeci Oliveira 

7ª Entrevista: Shirlei Aparecida Almeida Silva 

8ª Entrevista: Alisson Machado 

9ª Entrevista: Olívio Dutra 

10ª Entrevista: Jean Philipe Souza 

11ª Entrevista: Francisca Paulina 

12ª Entrevista: Jorge Luis Redlich 

13ª Entrevista: Rosemary Gomes 

14ª Entrevista: Maria Claudia Giorgi 

15ª Entrevista: Salete Carollo 

16ª Entrevista: Pedro Leopoldino Pinto 

17ª Entrevista: Jonata Benites 

18ª Entrevista: Antonio Dellagerisi (Antonio Gringo) 

19ª Entrevista: Irmã Lourdes Dill  
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Apêndice C – Lista com a decupagem das fitas vhs da TV OVO 

 

Fita: 0098 - 1ª Feira a nível estadual (1998) 

Entrevistas sobre a importância dos projetos e da feira para a sociedade 

Bastante entrevistados falando de que é um modo de sair da crise 

Entrevistas com produtores de difentes locais do estado 

 

Fita: 0238 – 2001 

Cenas externas do galpão do Projeto Esperança 

Cenas da feira, diversos produtos 

 

Fita: 0091 

Seminário de Economia Solidária 

 

Fita: 0028 

Várias imagens curtas da Feira de 1998 

Cenas de uma apresentação de uma pesquisa 

Entrevistas na feira: - Expositores; Irmã; Antonio Gringo; Bispo 

 

Fita: 0069 – 1997 

10 anos do Projeto Esperança 

Cenas da missa 

Cenas da reunião com os participantes do Feirão 

 

Fita: 0084 

4ª Feira Antonio Gringo cantando 

Cenas da rádio da feira 

Cena da Irmã e Gringo juntos 

Discursos dos produtores falando da experiência no projeto 

Discurso da Irmã falando como é as organizações dos grupos na feira 

Projeto Esperança/Cooesperança: representante falando o que é 

Professor da UFSM falando da parceria do projeto e da universidade desde 1986 

Antonio Gringo discursando sobre ter esperança. 
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Fita: 0092 - 4ª Feira do Cooperativismo (1997) 

Cenas da montagem das banquinhas 

Cenas das banquinhas, público, produtores 

Rostos conhecidos: Dom Ivo (na abertura onde fala sobre esperança e na feira); Antonio 

Gringo e Irmã Lourdes (na abertura e na feira); Valdeci (abertura fala sobre o Projeto 

Esperança); Osvaldo Nascimento (ex prefeito de SM), Zanatta 

Entrevista sobre o que representa a Feira do Cooperativismo com produtores e público  

 

Fita: 0049 - Feirão Colonial (1997) 

Cenas das banquinhas com os produtores, produtos e público 

Cenas do Shopping do Cooperativismo 

Cenas de um assentamento do MST com o Antonio Gringo cantando 

 

Lista de imagens para capturar 

- Cerca de quatro entrevistas com produtores sobre a importância dos projetos e da feira 

para a sociedade;  

- Cenas da feira, diversos produtos – que mostrassem a evolução da feira ao longo dos 

anos; 

- Entrevistas  e falas da Irmã Lourdes,  do Antonio Gringo, do Paul Singer, e do Dom 

José Ivo Lorscheiter;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D – Datas importantes  
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Pré-Produção 

 

03/06/2017; 10/06/2017; 17/06/2017: Primeiro contato e prospecção com produtores 

locais no Feirão Colonial 

19/06/2017: Reunião para definir os entrevistados na TV OVO 

23/06/2017: Última plenária antes da Feicoop na Câmara dos Vereadores de Santa 

Maria 

01/07/2017: Pré entrevistas e testes de enquadramento no Feirão Colonial 

02//07/2017 - 06/07/2017: Pesquisas de referências para o documentário 

06/07/2017: Reunião com todos os integrantes da TV OVO que participaram do 

documentário 

 

Produção 

 

07/07/2017 - 10/07/2017: Gravações na Feicoop 

05/08/2017: Gravação da entrevista com a Irmã Lourdes 

18/09/2017: Gravação na sede da Malhas Medianeira 

20/09/2017: Gravação na propriedade de Paulo Busque, em Dona Francisca 

26/09/2017: Gravação na propriedade  de Jusane Turri Carvalho, em Arroio Grande 

26/09/2017 – 24/10/2017: Período de decupagens das fitas VHS da TV OVO 

29/09/2017: Gravações de produção de artesanatos na sede do coletivo das Marias 

Bonitas e também de uma artesã da Feira  

 

Pós produção 

 

21/12/2017: Começo do processo de montagem 

25/02/2018: Pedidos dos trechos das fitas em VHS 

06/03/2018: Captura dos trechos das fitas em VHS 

18/04/2018: Gravação na propriedade rural do Lucas Antonio Somavilla - para imagens 

do cultivo de feijão 

20/04/2018: Finalização do processo de montagem 
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Apêndice E – Escaleta e decupagem do documentário 

 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de introdução da feira  

[Sequência de entrevista] Francisca Paulina, feirante do grupo Coonarte 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de introdução da feira 

[Sequência de entrevista] Shirlei Aparecida Almeida da Silva, do Instituto Marista de 

Solidariedade 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de artesanatos e produtos em bancas de 

comercialização 

[Sequência de entrevista] Maria Claudia  Giorgi, feirante da Red de Comercio Justo 

del Litoral 

[Sequência de entrevista] Alisson Machado, consumidor 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de conversas na feira 

Assinatura – Cultura de Afetos  
[Sequência de imagens in loco] Cenas dos diferentes grupos, de diferentes cidades e 

países  

[Sequência de entrevista] Entrevista Francisca Paulina [cenas de ação na feira] 

Imagens de oficinas, palestras 

[Sequência de material de arquivo] - Dom Ivo - fala do trabalho do Projeto 

Esperança/Cooesperança - importancia de ter esperança nos tempos atuais 

[Sequência de ação] Cenas do feirante Lucas Antonio Somavilla trabalhando em sua 

propriedade [Sequência de entrevista] Entrevista Lucas Antonio Somavilla, do grupo 

Vale do Pororó 

[Sequência de ação] Cenas do feirante Paulo Germano Busque trabalhando em sua 

propriedade [Sequência de entrevista] Paulo Germano Busque, do grupo Associação 

Familiar de Agricultura 

[Sequência de entrevista] Francisca Paulina 

[Sequência de entrevista] Shirlei Aparecida Almeida da Silva 

[Sequência de imagens in loco] Cenas mostrando cada produtor com seus produtos, 

conversando com outras pessoas, demostrando afeto, trocando experiências 

[Sequência de entrevista] Valdeci  Oliveira, ex prefeito de Santa Maria [Sequência de 

material de arquivo] – Cenas das primeiras feiras 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de time lapses mostrando movimento das 

pessoas em diferentes locais da feira 

[Sequência de entrevista] Antonio Gringo, músico regionalista 

[Sequência de material de arquivo] - Irmã Lourdes, coordenadora do Projeto 

Esperança/Cooesperança 

[Sequência de entrevista] Irmã Lourdes 

[Sequência de entrevista] Rosemary Gomes, coordenação do Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária 

[Sequência de imagens in loco] – Cenas da Caminhada Internacional e Ecumênica pela 

Paz e Justiça Social 

[Sequência de entrevista] Olivio Dutra, ex governador do Rio Grande do Sul 

[Sequência de entrevista] Rosemary Gomes 

[Sequência de entrevista] Valdeci Oliveira 

[Sequência de entrevista] Irmã Lourdes  

[Sequência de imagens in loco] Cenas de grupos de artesanatos  

[Sequência de imagens in loco] A deputada federal Maria do Rosário fala do projeto 

de lei que cria o Sistema Nacional de Economia Solidária 

[Sequência de ação] Cenas da feirante Jussane Turri Carvalho trabalhando em sua 
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propriedade 

[Sequência de entrevista] Jussane Turri Carvalho, do grupo Boutique da Colonia 

[Sequência de entrevista] Binetou Gueye, do grupo Math Art  

[Sequência de imagens in loco] Cenas de Binetou Gueye e seu marido com clientes e 

produtos 

[Sequência de entrevista] Maria Claudia Giorgi  

[Sequência de imagens in loco] Claudia e seus colegas com clientes e produtos 

[Sequência de ação] Cenas mostrando um produtor trabalhando na terra 

[Sequência de ação] Cenas do Antonio Gringo cantando na feira  

[Sequência de entrevista] Salete Carollo, da Cooperativa Central dos Assentamentos 

do Movimento Sem Terra no Rio Grande do Sul 

[Sequência de entrevista] Paulo Germano Busque 

[Sequência de ação] Cenas de um produtor trabalhando na terra 

[Sequência de entrevista] João Carlos Dutra Soares, consumidor 

[Sequência de entrevista] Alisson Machado 

[Sequência de material de arquivo] Entrevista José Carlos Perancone, coordenador 

geral da Feicoop e feirante do grupo de Malhas Medianeira [Sequência de ação] Cena  

de uma maquina de costuma no grupo de Malhas Medianeiras 

[Sequência de entrevista] Irmã Lourdes caminhando pela feira - começo da feira e a 

dúvida se iria dar certo 

[Sequência de material de arquivo] Entrevista Paul Singer - aglutinar as experiências  

[Sequência de imagens in loco] Antonio Gringo cantando ao fundo sobre a economia 

solidária 

[Sequência de entrevista] Antonio Gringo [Sequência de imagens in loco]  com 

imagens na feira mostrando shows, apresentações 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de indigenas cantando na feira [cenas de 

entrevista] Jonata Benites, do grupo indígena Guarani 

[Sequência de entrevista] Pedro Leopoldino Pinto, do grupo indígena Caigang 

[Sequência de entrevista] Shirlei - características da economia solidária e a trocas com 

outros produtores, cultura da solidariedade [Sequência de imagens in loco] Cenas da 

produção de artesanato  

[Sequência de imagens in loco] Cenas de produtores com seus produtos 

[Sequência de entrevista] Maria Claudia  Giorgi 

[Sequência de entrevista] Rosemary Gomes  

[Sequência de entrevista] Jean Philipe Souza, da Rede de Comunidades 

Autogestionárias 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de uma fala da Irmã Lourdes na abertura da 

feira sobre a economia solidária  

[Sequência de material de arquivo] Cenas de um discurso do Dom Ivo falando que as 

pequenas atitudes vão mudar o mundo 

[Sequência de material de arquivo] Cenas de planos mais abertos para dar a dimensão 

do tamanho da feira  

[Sequência de imagens in loco] Cenas mostrando diversidade da feira 

[Sequência de imagens in loco] Cenas de trabalhadores na terra 

[Sequência de imagens in loco] Cenas mostrando diversidade da feira 
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