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ABSTRACT 

Situated in the context of community communication, this study aims to investigate how rural 

areas audiovisual productions, invisible to mass media, collaborates in the process of building 

citizenship from Palma, o 8º Distrito (2017) reception analysis - feature documentary that integrates TV 

OVO “Por Onde Passa a Memória da Cidade” project. This study approaches the concepts of 

community, citizenship, documentary and reception, based on authors Paiva (1998; 2013), Peruzo 

(1998; 2006), Nichols (2010), Penafria (1999), Marques and Rocha (2006) and Lopes (2014),  

respectively, and aims to understand how its Palma district description influences the construction of 

identity and memory resignification for local communities. This is a qualitative empirical research that 

has reception, focusing groups, semi-structured interviews, and a semi-open questionnaire application 

as methodological approaches. Among the conclusions of the research was understood that the 

documentary Palma, o 8º Distrito collaborated in the construction of citizen values of the community 

portrayed, served as a representative of the local, and was a tool for remembering and sharing memories. 
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RESUMO 
 

Situado na perspectiva da comunicação comunitária, a presente pesquisa investiga como a produção 

audiovisual em espaços rurais, invisíveis para a grande mídia, colabora no processo de construção da 

cidadania, a partir da análise de recepção do documentário Palma, o 8º Distrito (2017) - produto que 

integra o projeto “Por Onde Passa a Memória da Cidade” da TV OVO. Utiliza-se os conceitos de 

comunidade, cidadania, documentário e recepção, a partir dos autores Paiva (1998; 2013), Peruzo (1998; 

2006), Nichols (2010), Penafria (1999), Marques e Rocha (2006) e Lopes (2014), respectivamente. 

Objetiva-se compreender se o documentário, que descreve o distrito de Palma, influencia na construção 

da identidade e na ressignificação da memória da comunidade local. Trata-se de uma pesquisa empírica 

de abordagem qualitativa, que tem como ferramentas metodológicas a recepção, o grupo focal, a 

entrevista semiestruturada e a aplicação de um questionário semiestruturado. Dentre as conclusões da 

pesquisa tem-se que o documentário Palma, o 8ª distrito colaborou na construção de valores cidadãos 

da comunidade retratada, atuou como um representante do local e foi uma ferramenta de rememoração 

e compartilhamento de lembranças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Comunitária; Recepção; Documentário; Memória; Identidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A invisibilidade do interior e da periferia da região de Santa Maria apresenta-se como 

uma problemática constante para quem estuda os modos de fazer comunicação. Em geral, não 

se percebe toda a riqueza presente nessas comunidades. Há um legado histórico-sócio-cultural 

que pode e precisa ser propagado e valorizado por aqueles que dizem dar voz, contar histórias 

e noticiar: os comunicadores.  

 O estudo, aqui apresentado, teve como ponto de partida os seguintes questionamentos: 

o rural é visto? Como é retratado? Há espaço para ele nas grandes mídias? Tais questões 

problematizadoras instigaram o desenvolvimento desta pesquisa, bem como exigiram a 

abordagem de conceitos capazes de dar conta do embasamento que envolve a leitura do seu 

objeto. Assim, esta monografia de conclusão de curso tem como tema a recepção do 

documentário Palma, o 8º Distrito1, e abarca as noções de documentário e seus aspectos como 

possíveis ferramentas jornalísticas de construção de cidadania. 

 O documentário alicerça-se sob a ótica da comunicação comunitária estendida para além 

das fronteiras da cidade de Santa Maria, abrangendo o distrito de Palma. A produção fílmica 

Palma, o 8º distrito integra o projeto da TV OVO denominado: “Por Onde Passa a Memória da 

cidade” - que tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria. O filme nasce pela equipe 

da TV OVO, que possibilita a investigação aqui exposta. A organização configura-se como uma 

associação sem fins lucrativos, é uma TV comunitária que objetiva, entre outras práticas, 

mostrar a realidade das comunidades. 

 Cabe ressaltar que a escolha do tema de pesquisa é justificada pelo interesse pessoal da 

acadêmica acerca das áreas da comunicação comunitária e da produção audiovisual de 

documentários, paixão herdada de alguns professores e inspirada em canais de mídia livre que 

atuam junto de um jornalismo comprometido, que olha o outro com suas subjetividades e vê o 

fazer jornalístico como uma mola propulsora para a democracia, igualdade e liberdade entre as 

pessoas. Ainda nessa linha de raciocínio, que vai na contramão da mídia hegemônica, se faz 

necessário salientar que a exclusão da população rural dos telejornais, impressos e digitais, é 

um resultado da crise de princípios nas práticas jornalísticas. Acredita-se que Palma, o 8º 

Distrito é um projeto que abre espaço ao povo do interior, os enxerga como pessoas com 

grandes histórias para serem contadas, direitos a serem reivindicados e trabalho a ser 

                                                
1Documentário disponível no canal do Youtube da TV OVO: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9fAq44iy_A&t=294s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9fAq44iy_A&t=294s
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valorizado. E, ainda no cenário das escolhas subjetivas, o que também deu força ao início da 

pesquisa e auxiliou na justificativa da abordagem definida foi a relação de boas lembranças e 

carinho da pesquisadora com o espaço rural. Viveu-se parte da infância no contexto do campo, 

partilhando do ritmo desacelerado das atividades locais, do ar leve de se respirar, da natureza e 

da companhia dos animais - características típicas de ambientes de fazenda, longe do espaço 

caótico urbano. Apresenta-se aqui, desse modo, a valorização das raízes ao escolher trabalhar a 

temática: as raízes familiares, infantis, do interior, que hoje são base do que constitui a autora. 

O conceito de raiz foi essencial para o ponto de partida da presente pesquisa e foi, também, 

essencial para as histórias do documentário que contam o distrito Palma.  

 Também é necessário enfatizar o engajamento da autora com a TV OVO, o que reitera 

a afinidade com questões comunitárias e audiovisuais. Ao participar desta Organização como 

voluntária – em um primeiro momento – e estagiária – num segundo momento –, foi possível 

acompanhar de perto as produções e atividades sociais e culturais desenvolvidas pelo grupo. 

Porém, quando se trata da produção dos filmes que compõem este projeto, a autora manteve-se 

distante do processo, passando a colaborar com as práticas do projeto apenas na fase final, ou 

seja, integrando a equipe de produção e divulgação das exibições de lançamento do 

documentário. 

 Outro aspecto que motivou o desenvolvimento do estudo foi a pouca exploração, pela 

grande mídia, do conteúdo informativo, cultural, educativo e social que a TV OVO desenvolve. 

Acredita-se que as práticas propostas pela entidade que se consolidou em Santa Maria ao longo 

dos anos – tanto no contexto de formação de jovens na área do audiovisual, quanto na produção 

de formatos com perfil comunitário – podem gerar inúmeras pesquisas em diferentes campos 

do conhecimento. A TV OVO desenvolve projetos de exibição de conteúdo, documentários que 

registram memórias da cidade de Santa Maria, promove o protagonismo juvenil, as práticas de 

gestão coletiva e eventos para debate e compartilhamento de conhecimento, entre outras 

atividades.  

 Após quatro anos de estudos do jornalismo e suas ramificações, compreende-se que a 

mídia pode desempenhar um papel crítico, fazer justiça, criar e transformar realidades. Estas 

percepções guiam o lado social do jornalismo, aquele que se preocupa com o outro e crê que 

ainda há como reconstruir a ética na comunicação e desconstruir a concentração de meios 

midiáticos fixos, engessados e partidários. As práticas jornalísticas podem impactar o mundo 

das mais diversas formas. Quando se retrata o rural, ainda o é de forma banal, tratando de 

agricultura e pecuária, resumindo uma grande parcela da população a dados, números e dicas 
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de como cuidar da horta, conteúdo produzido para quem está na cidade e tem alto prestígio 

social. Desse modo, o problema de pesquisa que se coloca é entender como a produção 

audiovisual em espaços rurais, invisíveis para a grande mídia, colabora no processo de 

construção de cidadania, seja na comunidade de Palma ou no espaço urbano. 

 O objetivo geral do estudo é compreender como o papel social da comunicação se 

configura - a partir de três exibições do documentário Palma, o 8º Distrito - em diferentes 

espaços. Já os objetivos específicos buscam verificar se o documentário e seus elementos são 

uma ferramenta social capaz de transformar realidades; analisar de que forma o documentário 

de Palma influência na construção da identidade e na ressignificação da memória da 

comunidade local; apresentar a trajetória do trabalho da TV OVO como um espaço de 

comunicação comunitária; e, por fim, avaliar como e se o documentário em questão gera, na 

comunidade, o sentimento de pertencimento. Dito isto, para compor o estudo, refletiu-se sobre 

conceitos de recepção, documentário, identidade, memória, e territorialidade, observando o 

contexto da comunicação comunitária.  

 O estudo tem como escolha metodológica a análise de recepção. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, com base nas técnicas de entrevista e de grupo 

focal. Dentre as ferramentas utilizadas, ao longo do percurso de estudo, temos: as anotações em 

diário de campo, a realização do grupo focal com a equipe de produção do documentário, as 

gravações em áudio das entrevistas e a elaboração de um questionário composto por 12 

questões, aplicado na última exibição da produção, no ano de 2018. Buscou-se questionar, 

ampliar o olhar ao outro, captar as reações e percepções a respeito dos efeitos deste 

documentário sobre os espectadores. 

 Nas linhas seguintes temos quatro capítulos que irão abranger contextualizações, 

teorizações, depoimentos e relatos significativos. Assim, este trabalho ocupa-se, no Capítulo 2. 

REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO, com os conceitos que compõem o campo 

teórico da comunicação comunitária, junto de uma breve explanação sobre os estudos de 

recepção. No Capítulo 3. NARRATIVAS AUDIOVISUAIS discutimos questões referentes 

aos processos do gênero documentário, tratando contexto e traçando um breve histórico, 

trazendo, também, noções a respeito das narrativas audiovisuais em uma perspectiva geral. O 

Capítulo 4. O CONTEXTO DA PESQUISA descreve a trajetória da TV OVO como produtora 

comunitária e dedica-se à apresentação do documentário pelo olhar da autora, junto de uma 

contextualização sobre o distrito de Palma. Por fim, o Capítulo 5. PERCURSO 

METODOLÓGICO mostra o percurso metodológico deste trabalho, apresentando as 
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ferramentas metodológicas escolhidas para desenvolvê-lo, e debruça-se sobre a análise do 

material empírico coletado. 

 A rememoração da história do distrito de Palma proveniente do documentário é 

delineado nesta investigação científica. Mas será que haverá sempre um resgate dos costumes, 

dos mitos, das invenções esquecidas nos passados obscuros? Por mais olhares que avistem 

contar histórias que são tesouros para nossa constituição como seres comunicadores, humanos 

e sociais. 

 

1.1 O CAMINHAR DA EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

 Cabe ainda, nesta introdução, explicitar o percurso de construção deste trabalho. O curso 

natural de uma pesquisa se dá pela estruturação teórica como um todo, conceitos bases e 

fundamentação a partir de autores delimitados. Em seguida tem-se o estudo e aplicação de 

metodologias e, por fim, as análises. Porém, a presente pesquisa percorre um caminho inverso 

ao tradicional, condicionada pela agenda de exibição do objeto de análise. A investigação 

científica do processo de recepção foi iniciada logo no início do trabalho de pesquisa, sem que 

estivesse concluído o aporte teórico-metodológico. Deste modo, sentiu-se uma carência no 

momento da coleta de dados e uma dificuldade em abordar os receptores. As perguntas, por 

vezes, não davam conta da completude da temática ou não estavam tão alinhadas ao que se 

buscava. 

 Ao definir estudar recepção, estabeleceu-se que as exibições do filme Palma o 8º 

Distrito seriam o espaço de captação de entrevistas. Os contextos de exibição foram 

desafiadores para que se estabelecessem as conversas com o público e se obtivessem os dados. 

Ao longo da pesquisa foi possível notar o quanto a agenda de exibições afetou o processo e isso 

foi perceptível apenas na medida em que foram avançando as análises, refletindo sobre os dados 

e percebendo que os momentos de exibição poderiam ter sido melhor explorados – a partir de 

questionamentos mais contundentes. Porém, as dificuldades transformaram-se no diferencial 

da pesquisa, pois ao percorrer o caminho inverso teve-se maior imersão nas idas a campo e na 

reflexão das análises do que no estudo teórico. Dedicou-se mais tempo junto dos entrevistados 

presencialmente e por meio da tela do computador realizando transcrições, análises, 

observações e assimilando o que foi vivenciado nas coletas de dados. O processo de pesquisa 

iniciou no mês de março, a primeira ida a campo deu-se em 02 de maio e a última em 05 de 
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novembro de 2018. Nota-se, aqui, uma coleta de dados contínua, enquanto a fundamentação 

teórica organizou-se somente no último semestre da pesquisa. 

 A partir desta contextualização, demonstramos que a inversão do processo trouxe 

energia e movimento à pesquisa desde seu início, pois a parte mais instigante de uma 

investigação é o contato direto com as pessoas, suas particularidades e a troca que se manifesta 

nesta relação. Por fim, iniciar pela ida a campo e pela coleta das percepções antes da teorização 

aprofundada auxiliou, também, na articulação que envolve os aspectos teóricos e metodológicos 

desta pesquisa. 

 O início, o momento de organizar as ideias até de fato surgir um tema consistente para 

ser pesquisado demonstrou ser a fase mais desafiadora para o desenvolvimento deste trabalho. 

Assim, a construção desta monografia é exploratória e se deu a partir do conjunto de pesquisas 

relacionadas à temática. Ao buscar delinear o Estado da Arte, explorou-se pesquisas acadêmicas 

em diferentes acervos digitais, tais como: Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação (Compós), Laboratório de Pesquisa em Comunicação da 

Universidade Franciscana (Lapec), Biblioteca On-Line de Ciências da Comunicação (BOCC) 

e Revista Mídia e Cotidiano – Artigo Seção Temática/Livre. Priorizou-se artigos, monografias 

e dissertações produzidos nos últimos dez anos (2009-2018), com ênfase na área da 

comunicação comunitária; cidadania; memória; comunicação rural; documentário; recepção; 

TV OVO e audiovisual. 

 Constatou-se que nos estudos de recepção, dentro do universo acadêmico da 

Universidade Franciscana- UFN, encontram-se poucos pesquisadores interessados em abordar 

este tema. Grande parte das pesquisas encontradas no banco de dados da instituição não são 

direcionadas aos estudos de recepção. Por este motivo, trabalhar com recepção exprime à 

pesquisa um potencial positivo, pois trata-se de uma abordagem não usual entre os acadêmicos 

e egressos da UFN. 

 O Artigo da Revista Mídia e Cotidiano, escrito por Eduardo Yamamoto, propôs um 

pensar jornalístico comunitário e midiático no viés do rural brasileiro. A pesquisa denominada 

Representações Mediáticas do Rural Brasileiro em uma perspectiva pós-identitária: o devir-

rural e a experiência do Cinejordão (2017) gira em torno de duas questões: “as experiências 

comunicacionais que, de alguma maneira, tentaram organizar as populações do campo em 

torno de um imaginário ou ideologia” e o “princípio estético proveniente do projeto 

Cinejordão (SETI/Unicentro-PR)”, este último com vistas a gerar representações do rural por 

meio do cinema. O artigo justifica-se a partir do cenário atual e deficiente da comunicação 
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social. A pesquisa mostra que ainda há a incapacidade do reconhecimento do outro, defende 

que necessitamos de empatia e de um olhar atento às demandas dos grupos vulneráveis. Buscou-

se, neste estudo, democratizar as representações que estão à margem, colocar em evidência os 

discursos do grupo e conceber uma audiência ativa, presente e participativa, evidenciando a 

importância da reivindicação por “formas comunicacionais críticas e inclusivas”. 

 Em outra investigação científica, Mombelli (2012) analisa de que maneira os 

documentários do Projeto “Por onde passa a memória da cidade", da TV OVO, trazem um 

novo sentido à memória e constroem uma identidade para Santa Maria. Com o título “Santa 

Maria Projetada: Memória e Identidade nos documentários da TV OVO”, a pesquisa buscou 

através dos filmes-documentários (Primeira Quadra, Avenida Progresso, Os Qu4tro mistérios 

do Rosário e Trilhos do Itararé) encontrar o viés comunitário, contra hegemônico, nas práticas 

comunicacionais das produções. Refletiu-se sobre patrimônio e construção de identidade a 

partir da perspectiva que enxerga o documentário como um espaço de memória. Como 

metodologia de trabalho, utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental e análise fílmica. 

 A monografia de Borba (2011) envolveu, também, a TV OVO. O autor objetivou 

pesquisar o protagonismo social por meio das oficinas ministradas pelo coletivo. Focado nas 

palavras “jovens” e “cidadania”, construiu a monografia “Jovens e cidadania: o protagonismo 

social a partir das oficinas da TV OVO”. A pesquisa de Borba buscou saber de que maneira 

projetos sociais de comunicação comunitária auxiliam na formação da cidadania, se, de algum 

modo, empoderam comunidades e se promovem o engajamento e participação social dos jovens 

da periferia. Neste contexto a ferramenta metodológica aplicada foi a observação participante 

e a pesquisa-ação. Teve como objeto de estudo as oficinas de audiovisual promovidas pela ONG 

oficina de vídeo-TV OVO, na Escola Municipal Castro Alves, localizada na Vila Oliveira, 

periferia de Santa Maria/RS, com alunos do oitavo e nono ano do Ensino Fundamental. No 

trabalho final de Graduação, Borba constatou que as oficinas ministradas têm potencial para ser 

um espaço de criação de laços e trabalho coletivo, além do estímulo ao pensamento cidadão – 

que se mostra um conceito em constante transformação, afinal, liga-se diretamente com 

palavras associadas ao processo de construção cultural, identitária e histórica de cada espaço e 

indivíduo. 

 As pesquisas acima citadas serviram, inicialmente, como modelo de fundamentação 

teórica para este trabalho; em seguida, houve a necessidade de se refletir sobre a escolha 

metodológica a ser utilizada, que fosse sensível e prática para que se pudesse obter resultados 

com a maior verossimilhança possível, de modo a transformar o trajeto de pesquisa em um 
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caminho produtivo, tanto para a pesquisadora, quanto para os participantes da pesquisa. 

Definiu-se, assim, a metodologia qualitativa e a pesquisa de recepção para dar conta destes 

anseios. A equipe do documentário foi contatada para conseguir acesso ao vídeo ainda não 

lançado e, portanto, não disponível e, a partir de um acesso privado no Youtube, foram possíveis 

as muitas visualizações que se sucederam ao longo do percurso de estudo de recepção de Palma, 

o 8º Distrito. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

  

Este primeiro capítulo apresenta os conceitos que constituem o campo teórico da 

comunicação comunitária, considerados neste trabalho pela sua função heurística. Ou seja, não 

se pretende aqui aprofundar a questão epistemológica em torno dos conceitos trabalhados, mas 

sim, utilizá-los considerando a natureza e o objeto em estudo.  Mesmo porque é prudente 

considerar que os termos comunidade, comunitarismo, cidadania prestam-se para designar uma 

diversidade de situações que se referem aos distintos grupos e seus objetivos e interesses 

específicos. Pode-se dizer que os avanços teóricos, e mesmos práticos, em torno da área vêm 

se construindo e desconstruindo ao longo da história, cuja análise não é objeto deste trabalho. 

Assim, a noção de comunicação comunitária aqui trabalhada corresponde, entre outros 

elementos, à mobilização social das comunidades e tem como função compreender suas 

perspectivas e a defesa de interesses comunitários realizados por meio de estratégias de 

comunicação geradas organicamente.  Neste contexto, as práticas comunicacionais em torno do 

exercício da cidadania possibilitam a mudança do modo de ver o mundo, e de se relacionar com 

ele, ao participar e utilizar a comunicação como um facilitador.  

Cicilia Peruzzo (2006) afirma que os meios de comunicação comunitários/populares 

têm o potencial para serem parte de um processo de organização popular. Seus conteúdos 

podem dar vazão à socialização do legado histórico do conhecimento, facilitar a compreensão 

das relações sociais, das estruturas de poder, dos assuntos públicos do país, esclarecer sobre os 

direitos da pessoa humana e discutir os problemas locais, por exemplo. Peruzzo (id) discorre 

sobre a comunicação comunitária dar espaço para a luta daqueles que são marginalizados e 

constantemente calados e define o processo como,  

 
Estar aberta à participação ativa dos cidadãos e suas entidades representativas; as 

pessoas da própria comunidade se revezam enquanto produtoras e receptoras dos 

produtos comunicacionais; desenvolvimento do processo de interatividade na 

comunicação; autogerida pelas entidades representativas da própria comunidade; 

autonomia e livre de ingerências em relação aos órgãos do governo, grande mídia, 

partidos políticos e seus afiliados etc.; não tem interesses comerciais; oferece 

possibilidades ilimitadas de inovação de linguagens e formatos de programas; 

programação sintonizada com a realidade local; temas de interesse local; dirigida a 

segmentos específicos da população; alcance limitado em termos de cobertura, 

audiência ou número de leitores; as ações se desenvolvem em torno de interesses 

comuns; envolve um processo de aprendizado no exercício da democracia e da 

cidadania (PERUZZO, 1998, p.152). 

 

Tal aprendizado exige, ainda segundo a autora, que se construa a participação que pode 

acontecer de três modos: participação passiva, participação controlada e participação poder, que 

representa a partilha do poder, através de espaços mais abertos e democráticos: “[...] são 
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expressões do poder participação a co-gestão e a auto-gestão” (PERUZZO, id, p. 81).  A prática 

da cidadania comunicativa, adotando-se aqui a conceituação de Maria Cristina Mata (2006), 

ampara-se essencialmente na ação, na participação individual e coletiva do dia - dia. Ou seja, 

precisa ser construída, recriada e ter condições para se estabelecer. Nessa perspectiva, a abertura 

que os processos comunicacionais comunitários fornecem aos sujeitos é o ponto de partida para 

a reflexão e o entendimento da prática da cidadania comunicativa. 

Outra autora que reflete sobre os processos comunitários, sobre cidadania e comunidade 

é Raquel Paiva, ela afirma que na comunicação comunitária valoriza-se mais os objetivos e o 

comprometimento entre as partes envolvidas em torno das metas programadas do que o uso das 

novas e avançadas tecnologias de comunicação. Nesse tipo de comunicação são tomados como 

critérios a adequação do veículo ao projeto global, a compreensão das mídias a serem 

escolhidas, a linguagem a ser adotada e a programação, não necessariamente determinadas pelo 

conhecimento técnico de profissionais de comunicação (PAIVA, 1998, p. 47). 

A noção de uma comunicação cidadã liga-se diretamente aos movimentos sociais. Ela 

organiza uma estratégia democrática e também de transformação social, não originando-se de 

práticas por parte do Estado ou das grandes mídias e classes dominantes. A partir deste contexto 

que traz os termos comunicação, comunidade e cidadania dialogando entre si e estabelecendo 

teorizações e reflexões sobre a comunicação cidadã referimos, ainda, à noção de comunidade 

gerativa entendida como a promoção do engajamento entre sujeitos gerando a organização 

harmônica em prol do desenvolvimento social, no contexto histórico e no tempo de cada  

indivíduo, priorizando a coexistência saudável, interativa e inclusiva entre cidadãos, 

 
A comunidade gerativa propõe-se a agir em resposta ao atomismo social e à razão 

instrumental que definem a política centrada no mercado e no predomínio de um 

Estado gerencial e burocrático. Trata-se, portanto de uma reinterpretação da 

conceituação do sociólogo alemão Ferdinand Tönnies, resgatando facetas como a 

vinculação social e a preocupação territorial – que engendra a preocupação com o 

patrimônio cultural. Estão ainda presentes nessa proposta aspectos próprios da 

sociabilidade que parecem ter perdido o sentido na nova era, mas que passam a ser o 

enfoque central de diversos estudiosos da atualidade --- como cooperação, 

solidariedade, tolerância, fraternidade, docilidade, amizade, cooperação, 

generosidade e caridade (PAIVA, 2013, p. 250). 
 

Na perspectiva da autora, esta conjuntura que humaniza as comunidades e suas relações 

a partir dos processos comunicacionais tem-se a comunidade de afeto. O filósofo italiano Gianni 

Vattimo, mencionado por Paiva (id), pressupõe ser uma comunidade afetiva aquela que é 

mantida por um acordo de gostos em torno do problema da partilha coletiva de vozes e 

sensações, ele reflete: 
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Se a situação afetiva é algo que encontramos sem dela podermos 

dar razão, a conclusão será que ela nos põe perante o fato de o 

nosso modo originário de captar e compreender o mundo ser 

algo cujos fundamentos nos escapam, sem ser, por outro lado, 

uma característica transcendental de uma razão ‘pura’, já que a 

afetividade é precisamente o que cada um de nós tem de mais 

profundo, de mais individual e de mais cambiante.” 

(VATTIMO, 1971 apud PAIVA,1998, p. 250). 
 

Após mencionarmos aspectos da sociabilidade, na citação sobre comunidade gerativa 

tem-se as reflexões de Bauman (2005) que ao discutir sobre comunidade atribui a crise que as 

afeta à modernidade e à diminuição das fronteiras. Para ele, os meios de transportes foram um 

dos principais provocadores dessa crise, porque o surgimento desses veículos tornou difícil o 

controle das informações que vêm de fora para dentro das comunidades. O sociólogo defende 

que, apesar da crise das comunidades, os indivíduos, na pós-modernidade, ainda têm a 

necessidade de passarem por experiências de pertencimento a um grupo.  

Bauman (2005), defende a importância de integrar comunidades para o bem viver, 

afirma que a simples presença do termo comunidade nos impõe uma sensação positiva, para 

ele, “ela sugere uma coisa boa: o que quer que ‘comunidade’ signifique, é bom ‘ter uma 

comunidade’, ‘estar numa comunidade’. [...]. Comunidade, sentimos, é sempre uma coisa boa” 

(BAUMAN, id, p.7). Seguindo a perspectiva desse autor, toma-se a noção de comunidade como 

a do lugar da segurança e do pertencimento, o que neste trabalho remete a uma outra dimensão 

do conceito - o da territorialidade.  

Para Bauman, a comunidade dos sonhos é uma extrapolação das lutas pela identidade. 

Trata-se de uma comunidade de iguais no pensar e no agir; uma comunidade que,  

quando projetada na tela da conduta amplamente replicada/copiada, parece dotar a 

identidade individualmente escolhida de fundamentos sólidos que as pessoas que 

escolhem de outra maneira não acreditariam que possuíssem. Quando monotonamente 

reiteradas pelas pessoas em volta, as escolhas perdem muito de suas idiossincrasias e 

deixam de parecer aleatórias, duvidosas ou arriscadas: a tranqüilizadora solidez de 

que sentiriam falta se fossem os únicos a escolher é fornecida pelo peso impositivo da 

massa (BAUMAN, 2003, p.60-61). 

 

As reflexões em torno da comunidade remetem, ainda, à noção de identidade. A 

discussão em torno dos conceitos de identidade nascem e se fazem presentes nas mais variadas 

comunidades, por vezes, tendo a memória como alicerce para estas construções simbólicas. A 

memória é a instância que passa a nortear os pensamentos e dá subsídios aos estudos, reflexões 

e a vida cotidiana, é elemento essencial para formar a identidade, sendo elas memórias 

subjetivas, individuais e coletivas.  Para Mônica Caprino e Priscila Peruzzo (2011), a memória 

tem um papel fundamental – representa um importante objeto de reflexão e uma das grandes 

preocupações culturais e políticas das sociedades contemporâneas ocidentais. As pesquisadoras 
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ainda dissertam acerca do termo e o descrevem como um fenômeno em construções sociais e 

coletivas, modeladas pelos próprios grupos sociais e comunidades. Para elas, a memória não é 

o passado, mas sim como o sujeito o remora. “Trata-se, então, de uma especificidade da 

narrativa de memória que coloca o sujeito da ação e do discurso em relação ao seu passado, 

presente e futuro”. (CAPRINO e PERAZZO, 2011, p.14).  Tal noção se faz necessária, dado a 

natureza do objeto de estudo. 

 

2.2 DOS ESTUDOS DE RECEPÇÃO 

 

 Este trabalho fundamenta-se nos estudos de recepção: uma perspectiva teórica latino-

americana focada em identidades culturais e meios de comunicação. Por ter-se escolhido a 

recepção como foco da pesquisa, utilizou-se o método exploratório e, por esse motivo, não há 

nele o intuito da obtenção de números como resultados, mas sim insights. 

 A recepção possui uma abordagem diferenciada: vê a investigação científica a partir da 

valorização das interações sociais, sendo, também, um processo que não se restringe a fatores 

psicológicos e à vida cotidiana, apenas os utiliza como base, é dotado de complexidade e, em 

sua completude, é um fenômeno profundamente político e cultural. Maria Immacolata de 

Lopes, Silvia Borelli e Vera Resende (2014, p. 32) refletem que “os processos de recepção 

devem ser vistos como parte integrante das práticas culturais que articulam processos tanto 

subjetivos como objetivos”. A partir da reflexão anterior, vemos o quanto é necessário não 

apenas produzir e divulgar elementos que valorizem os processos culturais, mas direcionar o 

olhar para a recepção, para o pós, para os resultados do processo no público atingido, sejam 

eles negativos ou positivos. Quando se trabalha em prol de mobilizações culturais, sendo um 

veículo comunicacional ou não, é pela recepção que surge mais um modo de interação, de troca 

e diálogo entre espectadores, personagens e produtores. Segundo Ângela Marques e Simone 

Rocha (2006, p.02), “[...] a recepção e interpretação coletiva dessas mensagens podem levar à 

construção de identidades mais politizadas e a um maior conhecimento de grupos marcados 

pela opressão simbólica.’’ 

 Os estudos de recepção na história da comunicação têm seu início tímido nos anos 1940 

– a partir da escola de Columbia, com Paul Lazarsfeld – quando inicia-se uma reflexão acerca 

de o receptor possuir autonomia de pensamento mediante os conteúdos midiáticos, quebrando 

a constante barreira de estudos da comunicação relacionados apenas aos emissores. Porém, as 

pesquisas ainda eram poucas. Nos anos 1970, as análises continuavam voltadas aos emissores. 

Por volta de 1973 e 1975, Stuart Hall apresenta a teoria de que a análise da função ideológica 
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das mídias integra práticas de recepção, mostrando ser necessário atentar-se à pesquisa do tema, 

e atesta o argumento a partir da visão de que, até então, tinham-se apenas estudos sobre as salas 

de redação, sobre os jornalistas ou estudos de conteúdo dos produtos de mídia. Já no âmbito 

dos estudos latino-americanos de recepção, tem-se o surgimento da recepção como método de 

pesquisa na década de 1980: 

 

[..] começaram a surgir na década de 1980, no bojo de um forte movimento teórico 

crítico que procurava fazer uma reflexão alternativa sobre a comunicação e a cultura 

de massas através da perspectiva gramsciana, propondo-se como contraponto às 

análises funcionalistas, semióticas e frankfurtianas predominantes até então. (LOPES, 

2014, p. 66). 

 

 Antes de trabalharmos a recepção, é preciso pensar acerca do conceito de mediação, 

pois – de acordo com Jesús Martín Barbero (1989) – mais do que os meios, a comunicação, 

hoje, é uma questão de mediações e esta pesquisa, que trabalha a partir da recepção, precisa 

essencialmente do processo de mediação para efetivar-se. Portanto, para Jesús Martín-Barbero, 

o estudo da comunicação é muito mais do que apenas o estudo dos meios. O estudo da 

comunicação é um problema de mediações. As mediações são o “lugar” de onde é possível 

compreender interações entre os espaços de produção e de recepção: 

 
A mediação pode ser pensada como uma espécie de estrutura incrustada nas práticas 

sociais e na vida cotidiana das pessoas que, ao realizar-se através dessas práticas, 

traduz-se em múltiplas mediações. A estratégia de pesquisa não começa com a análise 

do espaço da produção e da recepção para depois procurar entender suas imbricações. 

Ela começa a partir das mediações, isto é, dos lugares de onde surgem os fatores que 

limitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da mídia 

(BARBERO, 1987, p. 233). 

 

 Barbero (1987) ainda acrescenta que o conceito de mediação não possui um único 

significado. Para ele, o conceito tem uma noção plural, ou seja, precisa ser pensado no formato 

de: mediações – palavra que, em síntese, tem o poder, na comunicação, de captar e identificar 

a interação entre os espaços de produção e da recepção da comunicação. Maria Immacolata 

Vassalo de Lopes (2014, p.71) corrobora: “A mediação é um espaço entre a cultura, a 

comunicação e a política que coloca em relação dialética as lógicas da produção e do consumo, 

os formatos industriais e as matrizes culturais”. 

 Pensar as práticas comunicacionais junto da medição e a partir da recepção abre espaço 

para compreender o papel dos meios de comunicação na vida da sociedade contemporânea, no 

cotidiano dos grupos sociais, nas diferentes comunidades e culturas. Permite movimentar a 

estrutura existente de emissor dominante versus receptor passivo. Para tanto, o método de 

recepção consiste numa reinterpretação e reelaboração das mensagens segundo vivências 
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cotidianas, valores, identidades culturais e tem como premissa características como: idade, 

sexo, escolaridade, religião, etnia, grupo social entre outros.  

 Em cada momento corriqueiro da vida, como assistir televisão, conectar-se à internet, 

ler um livro ou ouvir um programa de rádio, estabelecem-se relações entre as pessoas e os meios 

comunicacionais. E aqui não se é apenas um mero consumidor desses meios, se é cidadão com 

seus contextos de vida, seus convívios sociais e valores pessoais. Pela riqueza dessa interação 

(meios e cidadãos), a pesquisa de recepção mostra-se importantíssima no âmbito da 

comunicação – em específico da comunicação comunitária – pois o método é diferenciado e 

procura avançar para além da ideia do receptor ativo, busca articulá-lo com práticas político-

culturais que podem motivar lutas por respeito e reconhecimento social a partir do universo 

simbólico difundido pelas mídias, sobretudo quando são veiculadas representações 

estigmatizadas de moradores do interior, negros, ou grupos sexuais que não se enquadram nos 

padrões sociais normativos.  
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3. NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 

 

 Como desdobramento da problematização do capítulo 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

METODOLÓGICO, pretende-se trabalhar a noção das narrativas audiovisuais comunitárias 

como ferramentas sociais. Para além disso, busca-se tratar questões referentes ao documentário 

e ao audiovisual comunitário, conceituando e relatando contextos históricos, vertentes e teorias. 

 

3.1 AS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 

 

As narrativas são formas de construção da realidade e auxiliam na compreensão dos 

mais diversos assuntos e processos comunicacionais e culturais. “Nossos primeiros contadores 

contavam as narrativas coletivas, eram os representantes e transmissores da memória cultural, 

lembravam a seus ouvintes os saberes, histórias orais que tinham um propósito utilitário 

metaforizado nas narrativas míticas.” (RODRIGUES, 2008, p. 25). Assim, percebe-se que 

desde os primórdios o coletivo se fez importante no processo histórico e social do termo 

narrativa. Cabe salientar que as definições do conceito de narrativa são diversas e a presente 

monografia não tem a pretensão de abranger toda a sua completude teórica e de significados 

que o tema produz. 

Quando se pensa em narrativas audiovisuais, é perceptível como as ferramentas do 

vídeo constroem significados e provocam sensações e é através desses recursos que o jornalista 

– ou comunicador – pode produzir inúmeras histórias, inclusive documentários e, assim, 

desempenhar seu papel social. Algumas tecnologias corroboram diretamente com a construção 

do social e de um “recorte” do real. Os diversos estilos e elementos audiovisuais estimulam a 

acreditar numa realidade: o tipo de imagem, os efeitos de lentes, o foco, o contraste, a 

profundidade de campo, a cor, entre outros, também auxiliam nesse processo. A narrativa é 

mais um recurso interessante para contar, noticiar e criar. É quem, por vezes, retifica e guia os 

fatos e, segundo Martín-Barbero (2003, p. 69), “o comunicador deve ser o mediador nesses 

processos de comunicação que colocam em comum os sentidos da vida e da sociedade”.  

 

3.2 O FILME DOCUMENTÁRIO 

  

Uma das vertentes de estudos referentes ao vídeo documentário o define entre dois 

modelos: o clássico advindo da escola britânica com John Grierson - presente no início do 
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século XX e o moderno defendido por documentaristas brasileiros a partir da década de 60. De 

acordo com Manuela Penafria a escola de Grierson trabalha com temáticas educativas e com 

estilo expositivo de narrativa. O modelo clássico consiste em ilustrações, narrações, ruídos e 

músicas, muitas vezes puramente com objetivo institucional. O moderno já se ocupa com maior 

propriedade de ser uma ferramenta de mobilização social, por meio de fragmentos do real busca 

despertar o senso crítico, alcançar a realidade de cada receptor provocando sentidos diversos e 

particulares. Após o desenvolvimento desses modelos a evolução do gênero documentário e 

suas técnicas continuou e continua até os tempos de hoje, temos as modalidades que o 

caracterizam por  Bill Nichols (2010), como: poético, expositivo, observacional, participativo 

e reflexivo e performático. 

O gênero documentário constrói-se a partir de diversas formas, pode constituir-se por 

uma voz de locução (on ou off), recursos gráficos, animações, encenações gerando 

dramaticidade a cena, utilizar-se de fotografias, documentos, cartas, construir-se por 

depoimentos de personagens estabelecidos previamente e a partir de diversas outras maneiras, 

cabe aqui a criatividade da equipe de direção. Mas sempre com a premissa de buscar retratar 

parte do real, priorizar a verossimilhança e o registro in loco, (lugar/espaço onde a informação 

é captada). Para Cássio Tomaim (2015), “a produção de um documentário começa pela escolha 

de como iremos retratar as pessoas filmadas, como iremos nos posicionar eticamente diante 

delas e do mundo a ser representado”. Manuela Penafria também teoriza sobre o documentário, 

para ela o objetivo principal do audiovisual é: o direcionar do olhar dos receptores para a vida 

cotidiana, promovendo a reflexão, 

Incentivar o diálogo sobre diferentes experiências, sentidas com maior ou menor 

intensidade. Apresentar novos modos de ver o mundo ou de mostrar aquilo que, por 

qualquer dificuldade ou condicionalismos diversos, muitos não vêem ou lhes escapa. 

(2001, p.5)  
 

A partir do contexto traçado entende-se que o documentário se caracteriza basicamente 

por apresentar determinado acontecimento ou fato, mostrando um recorte da realidade 

fundamentado em uma ou várias extensões interpretativas. O jornalista Walter Sampaio (1971) 

ressalta a sua importância ao afirmar que o documentário trata de um estágio evolutivo do 

telejornalismo. Assim, observa-se que o documentário é um gênero jornalístico amplo, 

explorado na mídia televisiva e na linguagem cinematográfica.  

Diferente do estilo hardnews - tão vigente nos dias de hoje, o documentário visa 

aprofundar os fatos que apresenta e trata-los com mais atenção. Bill Nichols, um dos principais 

teóricos da área do documentário aborda sobre a diferença entre notícia e documentário: “O que 

difere o documentário da notícia é justamente a consequência de sua produção: enquanto esta é 



24 
 

efêmera, aquele poderá além de informar, dar uma nova perspectiva sobre o mesmo assunto 

[...]. Do documentário, não tiramos apenas prazer, mas uma direção também”. (NICHOLS, 

2010, p.26). 

Ao assistirmos a um audiovisual é perceptível notar se este trata-se de um documentário 

ou não, pouco importa o tema que esteja contando, seja ele arte, história, comunidades, espaços 

ou biografias. A diferença de um documentário para as demais narrativas audiovisuais é visível, 

mesmo em meio a hibridação dos gêneros que vemos nos tempos de hoje. O audiovisual 

documentário possui suas particularidades. Uma das peculiaridades mais encantadoras do 

gênero é que a espontaneidade e a imprevisibilidade muitas vezes presentes nas lentes de quem 

retrata o real, de acordo com Penafria (1999), no documentário, a perfectibilidade do filme 

dialoga com a imperfectibilidade dos "intérpretes", personagens sociais. Como as conversas 

que se estabelecem não podem ser previamente elaboradas, diz-se que um documentário é o 

"argumento encontrado". 

Os personagens reais do mundo são o fator basilar para a construção do documentário 

comunitário Palma, o 8 º Distrito. Assim, dentre outras funções o presente trabalho aborda o 

filme como um instrumento para disseminar conhecimentos e aproximar as pessoas do lugar 

que habitam, o distrito de Palma. É um formato sensível ao mundo e a complexidade que cada 

história possui. 

  

3.2.1 O documentário como mobilizador social 

 

Segundo Maria Tereza da Fonseca, o audiovisual pode ser uma alternativa para 

desenvolver o conhecimento pessoal e coletivo, pois estimula a memória, a atenção, o raciocínio 

e a imaginação; sendo assim, um mobilizador social. Conforme ela: 

 

O audiovisual é um meio eficaz na mediação do processo de apropriação do 

conhecimento, porque comporta em sua composição vários elementos de linguagem 

que propiciam uma compreensão em vários níveis. Assim, podem facilmente 

desencadear associações que levam aos sentidos e aos significados (FONSENCA, 

1998, p. 37). 

 

 O documentário pode promover a integração entre os membros da comunidade retratada 

e desenvolver a cooperação entre eles, de forma a enriquecer os conhecimentos individuais e 

coletivos. Essa linha de pensamento é evidenciada na comunicação comunitária e se faz 

presente, principalmente, na TV pública e em meios alternativos de mídias independentes na 

internet. Ao contrário da mídia de massa, a televisão pública conversa com a essência do 

audiovisual documentário, reafirmando o caráter mobilizador da comunidade à partir do 
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universo audiovisual. Em ambos os espaços, há a valorização dos personagens sociais, 

contextualização e representatividade das culturas populares. 

 Omar Rincón (2002) afirma que a televisão pública visa a formação do cidadão em 

detrimento de trabalhar fundamentada em valores comerciais. Deste modo, ele defende a 

televisão pública como: “o lugar social de todos, uma alternativa audiovisual de encontro da 

sociedade, de fomento dos direitos dos cidadãos, e de reconhecimento da pluralidade social que 

nos habita” (RICÓN, 2002, p. 29). A televisão comunitária e o documentário são parceiros na 

luta por percepções mais humanas e sensíveis, educativas e cidadãs. 

A partir dessas perspectivas tem-se a leitura do filme Palma, o 8º Distrito como uma 

prática comunicacional comunitária que se dá pelo modo documentário participativo, e que 

mesmo comunitária tem como características a aproximação com jornalismo diário e o 

telejornalismo, por contar a história com nuances de seus bastidores, mostrando o caminho 

percorrido até encontrar os personagens da história, apresentando o processo por trás das 

câmeras, e a presença da equipe em frente às câmeras. Tomaim (2015) caracteriza o 

documentário participativo como um modo que coloca em primeiro plano as subjetividades de 

todos os participantes, tanto os que estão na produção quanto os que são personagens. Para 

Tomaim a entrevista com os personagens sociais é o método dominante. 

 
[...] diferente do modo expositivo, que opera as entrevistas no sentido de obter 

histórias verdadeiras, testemunho de vida, o documentário participativo recorre ao 

método como uma forma de revelação de emoções e sentimentos. São nos diálogos, 

nas discussões, nas conversas que este cinema aposta para emergir do real uma 

verdade escondida, adormecida, em fazer com que seus personagens se revelem, 

transformem-se diante da câmera. (TOMAIM, 2015, p.121). 
  

O descortinar da interação natural entre diretor e personagem é um componente comum na 

construção de narrativa participativa. Desta forma, a presença do documentarista em quadro é 

evidente, podendo ser ampliada para a equipe de produção e dos equipamentos de 

filmagem.  No modo classificado como participativo, o processo de criação do filme não 

necessita ser mascarado; pelo contrário: é revelado. 
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4. O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

 Neste capítulo, situa-se a trajetória da TV OVO, algumas informações sucintas sobre o 

Distrito de Palma e um relato contextualizado a respeito da produção fílmica comunitária 

Palma, o 8º Distrito – produção norteadora desta pesquisa.  

 

4.1. A TRAJETÓRIA DA TV OVO COMO PRODUTORA COMUNITÁRIA  

 

 

Figura 1: Parte superior da fachada que abriga a TV OVO representada em um print do vídeo2 TV OVO 22 anos 

(TV OVO, 2017).  

 
Quem me vê de fora, vê um casarão abandonado e não imagina toda vida que existe 

aqui dentro.  Alguns se questionam sobre o movimento em frente à minha porta... é 

tanta gente entrando e saindo. Jovens com ideias fervilhando na cabeça, com vontade 

de trabalhar em prol da cultura de Santa Maria, de produzir e ensinar audiovisual com 

amor, de ser um espaço que faz comunicação de um jeito diferente, jovem, dinâmico 

e sensível, pensando sempre no coletivo. Nesse alvoroço de ideias, desejos e pessoas 

eu nasci - no dia 12 de maio de 1996.  Mas só um minuto esqueci de me apresentar. 

Eu sou a TV OVO, Oficina de Vídeo Oeste, nós somos a TV OVO (TV OVO, 2017). 

 

 Este trecho é a narração de abertura do vídeo¹ em comemoração aos 22 anos da TV 

OVO. A trajetória do grupo é longa e perpassa variadas áreas, desde formação de jovens, 

produções e discussões jornalísticas, cinema, cobertura de movimentos de potencial social 

político e cultural, dentre outras atividades.  

                                                
2 Vídeo 22 anos da TV OVO disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IUBT9nsOe1o&t=1s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUBT9nsOe1o&t=1s
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 Organização sem fins lucrativos, a Oficina de Vídeo Oeste – TV OVO – nasceu no dia 

12 de maio de 1996 como um projeto que objetivou promover espaço de produção e criação de 

ideias audiovisuais aos jovens da Vila Caramelo, localizada na região Oeste de Santa Maria. A 

idealização da proposta foi de Paulo Tavares que, na época, era diretor cultural da Associação 

Comunitária da vila e dirigente do Sindicato dos Bancários. 

Um compilado de informações provenientes de fontes orais que integram a TV OVO, 

de conversas e relatos informais junto dos mesmos e da monografia de Marcos Borba, aqui já 

citada, auxiliaram na construção do relato de trajetória da TV OVO, a partir destes tem-se um 

panorama das atividades da instituição.  Tudo começou quando Paulo Tavares chegou à região 

com a ideia de produzir um documentário que contasse a rotina dos jovens da comunidade. 

Porém, percebeu que a proposta poderia ir muito além de um registro de realidades e que 

poderia estimular os jovens a realizar suas próprias produções. A proposta do documentário foi 

esquecida e iniciou- se ali o projeto de oficinas da TV OVO - chamado na época de “Oficina 

de Vídeo da Vila Caramelo”. 

 As oficinas foram constituídas a partir de uma turma de 15 adolescentes moradores da 

Vila Caramelo e de localidades próximas. Buscava-se trabalhar conhecimentos técnicos da área 

do audiovisual e, também, da parte prática, ou seja, ir com os equipamentos de filmagem – que 

na época eram pessoais, de Paulo Tavares – e produzir vídeos sobre a comunidade ao redor. A 

partir desse exercício, os adolescentes passariam a perceber seu entorno e teriam uma 

compreensão mais comunitária e cidadã de suas realidades. Direcionaram, então, as lentes das 

câmeras para as reais questões da comunidade, como a falta de calçamento e de saneamento 

básico. Assim surgia a TV OVO, que se organizou balizada pelo trabalho em equipe e pelo 

contato com a realidade das comunidades. A produção comunitária e audiovisual se 

manifestava proporcionando senso crítico e estímulo aos jovens da periferia de Santa Maria. 

Nesta fase inicial, a organização teve apoio do Sindicato dos Bancários de Santa Maria e região, 

que até hoje mantém parceria com a organização. 

 O projeto de oficinas e exibições dos vídeos produzidos pelos jovens, cresceu e, então, 

passou a se tornar uma associação sem fins lucrativos. Ao longo dos anos, novas parcerias 

foram formadas e o equipamento de gravação pessoal de Paulo Tavares foi substituído por 

equipamento semiprofissional, uma câmera digital e ilhas de edição não-linear. Nessa fase, o 

Sindicato dos Bancários também colabora com o crescimento da TV OVO, oferecendo uma 

sala no centro de Santa Maria para que, então, as atividades atingissem jovens de todos as 

regiões. A associação fortaleceu-se e ocupou mais espaços a cada ano. Neste período, as 
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oficinas não eram o único projeto do grupo, que também se responsabilizava pelas projeções 

do Otelo Cineclube, projeto cultural do Sindicato dos Bancários. 

 Já na década de 2000, em 2001, alugou-se uma casa para ampliar o espaço de atividades. 

Enriquecendo a cena cultural de Santa Maria, criou-se, ali, o Cineclube Porão e o Espaço 

Cultural TV OVO, já que a antiga sede da TV possuía um espaçoso porão, que inspirou o nome 

do Cineclube. Não apenas sessões cineclubistas movimentavam o local, havia intervenções 

artísticas de teatro, música, exposições e poesia. Era um momento de grande movimentação do 

coletivo, muita gente ouvia falar da TV e aproximou-se de suas práticas, de suas trocas. Eram 

jovens, artistas, produtores culturais, todos juntos em prol da arte. Porém, o momento não se 

estendeu por muito tempo, mais desafios surgiram e a TV precisou deixar a casa em função das 

altas taxas de aluguel, mas as atividades da organização sem fins lucrativos continuaram. 

 A TV OVO define-se, hoje, como um coletivo focado na comunicação comunitária. 

Produz conhecimento, registros, cultura, memórias e tem marcados em sua história prêmios e 

produções, como os programas TV OVO no ônibus, Povo Gaúcho e Cena Cultural; o curta-

metragem de ficção Poeira; os projetos Cronicaria e o Por Onde Passa a Memória da Cidade; 

o documentário Frequências do Interior; as coberturas da Feicoop e da Feira do Livro de Santa 

Maria; as parcerias com o Canal Futura, TV Brasil e cineclubes; as oficinas, workshops para 

formação; o Mosaico de Identidades; os prêmios Cultura Viva, Escola Viva, Ponto de Memória 

e Mídia Livre. 

 Ainda, entre as atividades promovidas, tem-se o Projeto Olhares da Comunidade – que 

além de levar oficinas às escolas públicas municipais de Santa Maria, organiza sessões 

cineclubistas em diferentes comunidades e escolas, com o objetivo de incentivar o debate de 

ideias e o compartilhamento do universo de obras audiovisuais. No âmbito do debate, há 

também o projeto Narrativas em Movimento – que realiza dois colóquios ao ano e já tratou de 

temas como Novas plataformas, debate público e agendamento na era da internet (2016), 

Produção audiovisual em série (2017), Documentário e Direitos Humanos (2018). 

 Desde 1996 até hoje, cultivam-se as mesmas marcas de trabalho: organização, 

protagonismo cidadão, formação e valorização cultural e audiovisual. Assim, a TV OVO se 

fortifica e se consolida em Santa Maria. São 22 anos de trabalho que têm como diretrizes a 

comunicação comunitária, a cultura, o audiovisual e a educação. 

 A TV OVO também influencia diretamente no âmbito acadêmico e essa afirmação se 

justifica a partir de trabalhos de investigação científica que tratam as práticas da TV OVO como 

objetos de estudo de suas pesquisas, ou a integram ao estudo para exemplificar ou embasar 
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questões. A partir de uma busca em sites que armazenam pesquisas científicas como o 

Laboratório de pesquisa em Comunicação (LAPEC), tem-se o panorama a seguir de estudos 

referentes a TV OVO. 

 Em uma pesquisa geral, temos como exemplo: a monografia de Dariane Carvalho – 

Minha periferia e Ponto de Cultura: Espelho da Comunidade: um estudo das representações 

das identidades dos jovens de classe baixa (2006), do curso de Jornalismo da Universidade 

Franciscana; a dissertação de Dafne Reis Pedroso da Silva – Hoje tem cinema: a recepção de 

mostras itinerantes organizadas pelo Cineclube Lanterninha Aurélio (2009), defendida no 

programa da Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (Unisinos), citando a TV OVO como incentivadora e parceira para exibições 

cineclubistas em comunidades e escolas.  

 Há, também, o projeto de iniciação científica do curso de Jornalismo da Universidade 

Franciscana, o projeto Falas comunitárias: um estudo das práticas da comunicação 

comunitária em Santa Maria (2009) de autoria dos pesquisadores Marcos Borba, Neli 

Mombelli e Rosana Zucolo. O artigo identificou a TV OVO como uma das poucas instituições 

da cidade que trabalha com comunicação comunitária. Organizaram, também, a pesquisa TV 

OVO - da prática da comunicação comunitária à constituição da cidadania- um estudo de caso 

(2010). No ano de 2011, mais uma monografia foi produzida trazendo a TV OVO como fonte 

de problematização - a pesquisa O protagonismo social a partir das oficinas da TV OVO, de 

Marcos Borba, um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. 

 No âmbito dos mestrados, encontraram-se duas dissertações, ambas na área da 

comunicação, pela Universidade Federal de Santa Maria. A primeira exploração foi de Lucas 

Durr Missau, com o título: TV OVO: a representação de identidades juvenis no audiovisual 

(2012); a segunda, é intitulada Santa Maria projetada: memória e identidade nos 

documentários da TV OVO, de Neli Mombelli (2012). Neli ainda trabalhou em mais uma 

pesquisa referente a TV OVO, sendo ela o artigo Memória e identidade: um estudo preliminar 

sobre os usos e apropriações do passado nos documentários da TV OVO (2012). 

 Em meio aos estudos de doutorado, a TV OVO também é estudada. A doutora pelo 

programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Patrícia Dornelles, cita a TV OVO em sua tese: Identidades Inventivas – 

Territorialidades na rede cultura viva da Região Sul (2011). Também integra o acervo de 

estudos referentes à TV OVO a pesquisa de doutoramento de Rosana Cabral Zucolo, junto ao 

programa de Pós-graduação em Comunicação da Unisinos. Ela analisa os processos 
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interacionais entre o Canal Futura e grupos de produção comunitária – entre eles, a TV OVO – 

na implementação do projeto Maleta Futura. Defendida em 2014, intitula-se Dispositivos 

interacionais e interações midiatizadas, um estudo sobre a implementação do projeto Maleta 

Futura, Canal Futura, Santa Maria e Passo Fundo/RS. 

 O trabalho mais recente é do jornalista e acadêmico de História Pedro Piegas, intitulado: 

Cultura de Afetos: a narrativa documentária da TV OVO pela pesquisa participante (2017). 

Em andamento neste ano de 2018, ainda há a pesquisa de monografia de Robson Brilhante que 

desenvolve uma análise fílmica do documentário Frequências do interior (2015), produção da 

TV OVO. 

 Percebe-se um contexto rico entre as demandas do coletivo aqui apresentada, muita 

história já foi construída, porém muito ainda se quer construir. Integrantes e estimuladores da 

TV OVO, da cultura e do audiovisual sonham com um espaço diferenciado para abrigar as 

ideias do coletivo. Atualmente, a sede da TV OVO é carinhosamente chamada de Casarão, 

localizada entre as Ruas Floriano Peixoto e Ernesto Becker, no Bairro Nossa Senhora do 

Rosário - o local é patrimônio histórico e cultural tombado de Santa Maria.  

 O tombamento do Casarão de 1916, e do galpão na lateral de 1940, eterniza um estilo 

arquitetônico, valida a identidade e a autoestima de Santa Maria como cidade, agrega uma 

personalidade única ao espaço e é preservação cultural e histórica em forma física. O espaço 

foi uma doação do jornalista Marcelo Canellas no mês de maio de 2016. Hoje o coletivo, 

Canellas e uma parcela da cidade de Santa Maria sonham juntos com a restauração do Casarão 

e, em anexo, a construção de espaços para abrigar o grupo - tendo assim a concepção da obra 

Sobrado Centro Cultural: uma casa de cultura, de arte, de cinema que tenha estrutura, 

tecnologia, conforto e segurança. Trabalha-se para fechar os últimos detalhes do projeto a ser 

submetido nas leis de incentivo à cultura do Estado e do governo federal (Lei Rouanet), para 

assim captar recursos e iniciar a obra. 

 

4.2 DISTRITO DE PALMA, COMUNIDADE RURAL  

 

 No interior de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma comunidade rural composta, em 

média, por 856 habitantes leva o nome de Distrito de Palma. Ao leste de Santa Maria, às 

margens da RSC 287, Palma se constituiu como distrito, em dezembro de 1997 e hoje tem uma 

área de 95,18 km². O novo distrito surge a partir da movimentação dos moradores da 

comunidade, insatisfeitos com os poucos recursos destinados a eles e com a falta de dedicação 
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aos seus problemas. A desvinculação de Palma se deu a partir de várias assinaturas em um 

abaixo assinado, junto com uma negociação com o prefeito da cidade de Santa Maria. O prefeito 

da cidade acreditava que o desmembramento poderia ser uma estratégia territorial para o 

desenvolvimento de Palma. Hoje, o distrito possui governança própria, na figura do o 

subprefeito Antonio Poerscke.  

 De acordo com a prefeitura Municipal de Santa Maria e a Secretaria de Município de 

Desenvolvimento Rural, o Distrito de Palma é majoritariamente habitado por uma população 

de descendência italiana. Tem como fonte de economia, sobretudo, o cultivo de soja, batata, 

arroz e milho, a floricultura e a pecuária de corte e leiteira. O turismo rural também é fonte de 

empregos e impulsiona o fluxo de capital. 

 A maior parte da população de Palma vive lá desde a origem do distrito, que se divide 

em localidades, sendo elas: Vale dos Panos, Passo do Gato, Passo do Cachorro, Linha Sete Sul 

e Palmas. O distrito faz divisa com Arroio Grande, Pains, Arroio do Só, além dos municípios 

de Silveira Martins e Restinga Seca. As principais vias de acesso ao distrito são a RS 509 e as 

Estradas Municipais. 

 No site da prefeitura de Santa Maria, estão registrados como pontos centrais do distrito 

os seguintes locais: a Subprefeitura, o Monumento Religioso e as Estufas de Crisântemos. O 

distrito ergueu-se por meio de mutirões, organizados inicialmente pela escola localizada no 

distrito – a Escola Major Tancredo Penna de Moraes. Dentre outros espaços importantes, há a 

Capela de Santa Terezinha e o Salão Comunitário em anexo, também fruto de trabalho 

comunitário. Tudo move-se e moveu-se pelo trabalho de quem faz Palma; o tempo transformou 

os hábitos, a paisagem, os moradores. Entretanto, é visto que a essência de trabalho e união se 

mantém. 

 

4.3 RELATO CRÍTICO-DESCRITIVO SOBRE O DOCUMENTÁRIO “PALMA, O 8º 

DISTRITO”. 

 

 O documentário sobre o oitavo distrito, o distrito Palma, é uma dentre as várias 

produções da TV OVO – Oficina de Vídeo Oeste- que se preocupa com a comunicação 

comunitária, com o resgate de memórias e identidades, temáticas oriundas do universo da 

cultura, do audiovisual e da comunicação. Palma, o 8º Distrito é uma produção que integra o 

Projeto Por onde Passa a Memória da cidade, projeto financiado pela Lei de Incentivo à 

cultura, que busca despertar e registrar em formato de documentário as memórias dos 
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moradores, contar e recontar a vida do local a partir de uma colcha de retalhos em que cada 

personagem social colabora com suas recordações, sonhos e anseios. Nove são os distritos que 

compõem Santa Maria e a TV OVO transforma em filme parte da história de cada um deles. Os 

distritos Boca do Monte (2015), Santa Flora (2017), Arroio Grande (2015), São Valentim 

(2016), Santo Antão (2016), Arroio do Só (2014) e Palma (2017) já tem suas produções 

fílmicas. Os documentários nos distritos de Pains e Passo do Verde estão em processo de 

produção, com previsão de finalização para o ano de 2018.  

 O filme Palma, o 8º Distrito pretende contar histórias de lugares, pessoas e memórias 

da comunidade de Palma. Ele apresenta a ideia de que uma equipe – em busca das raízes de 

Santa Maria, de seus primórdios e entornos – é capaz, mesmo com muito trabalho, de contar o 

hoje, o ontem e as previsões de futuro para o amanhã de um distrito. São rostos que relatam 

narrativas de outras épocas, arrepiam-se com as lendas, emocionam-se com as crenças e se 

orgulham de seus costumes. 

 O filme foi executado no ano de 2017 e lançado no ano de 2018, com a direção de 

Denise Copetti, junto a uma equipe de produção de 12 pessoas. O audiovisual tem uma proposta 

estética que se dá a partir do modo participativo. Segundo a definição de Bill Nichols (2010, p. 

62), o modo participativo é um produto marcado pela interação entre cineasta e tema, é um 

modo que enfatiza a presença do documentarista e sua equipe, sendo esta através da voz ou da 

presença física nas próprias imagens captadas. O grupo de gravação dedicou sete diárias para o 

documentário aqui apresentado - o mais longo de todos os documentários sobre os distritos já 

produzidos pela TV OVO. Nos 15 depoimentos dos personagens do filme, são perceptíveis as 

expressões linguísticas próprias da região, o sotaque e a simplicidade característica do povo do 

campo. Os depoentes contam suas memórias e vivências em frente às câmeras GH4 e T5i, 

invariavelmente nos momentos de gravações um dos equipamentos voltava-se para o 

personagem social e o outro enquadrava as ações da equipe. Outra câmera utilizada foi a T3, 

que destinou-se a registros fotográficos. Mas a história não foi contada apenas pelos vozes e 

rostos dos personagens. Recursos como a gravação de fotografias antigas, de jornais e das 

paisagens do local auxiliaram na composição da narrativa imagética do produto.  

 O questionamento “como documentar?”, logo no início do filme, apresenta a ideia de 

que o “lugar” de quem produziu o filme tem valor significativo. Parte do princípio de que é a 

equipe que encontra as histórias contadas e é ela que pensa e responde o “como documentar?”. 

Desta forma, a equipe aqui também se faz personagem e é documentada entre os frames do 

filme em seu processo de trabalho.  
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 O documentário Palma, o 8º Distrito criou relações de amizades entre produtores e 

personagens e compõe-se de uma narrativa leve que resulta em 35 minutos e 11 segundos de 

um filme permeado por valores de união, hospitalidade e comunidade. Contudo, a história 

contada não é marcada apenas pela beleza das paisagens rurais e valores de partilha. Percebe-

se, nos discursos dos personagens, que não foi fácil tornar-se distrito, foi preciso persistência 

para, em comunhão, erguê-lo. A terra, onde hoje a comunidade de Palma habita, já foi cenário 

de muita dor, com os povos que pisaram neste solo muito antes dos que hoje a constituem, 

sendo eles os indígenas e os escravos. 

 Segundo moradores do distrito, quando Palma ainda não levava este nome, movimentos 

de disputas por território eram constantes, as pressões externas para que as terras das famílias 

fossem postas à venda, por parte dos fazendeiros, eram intensas. A escravidão fez parte desse 

contexto. O documentário conta que filhos de uma escrava da fazenda que existia no território 

de Palma no século XIX – herdaram as terras da antiga dona, a esposa de Manoel Fernandes 

Penna chamada Ambrosina Penna. As terras foram divididas entre 5 ex escravos e os filhos de 

um deles, Ernesto Penna Carneiro, cuidaram das terras que hoje constituem o Quilombo da 

Palma, também chamado de Comunidade Arnesto Penna Carneiro e Recanto dos Evangélicos 

– um espaço importante de luta, resistência e acolhida. A maior parte das terras originais foi 

vendida na época. Porém, a comunidade negra, ou quilombola, como hoje também é chamada, 

resistiu e ainda mantém o local que é símbolo de histórias, representa laços familiares, 

memórias de vida comuns e abrigo para famílias negras que travaram a mesma luta e carregam 

cicatrizes de seus antepassados. No quilombo vivem cerca de 70 pessoas, distribuídas em 14 

famílias, sendo todos descendentes de Ernesto Penna Carneiro. 

 Sobre os aspectos técnicos do filme, destaca-se a fotografia pela variedade de 

movimentos de câmera e enquadramentos. Os silêncios, os efeitos sonoros e a voz de uma 

narração na primeira pessoa do plural representam o estilo da produção que é mostrar quem o 

produziu, não esconder que, por trás das histórias contadas, há bastidores, há trabalho, há 

criação, há um coletivo unido em prol da cultura e do audiovisual. Com imagens poéticas, 

forma-se um mosaico de personalidades, de cenários, de falas e, assim, se constitui um 

fragmento audiovisual sobre 8º distrito. 

 A partir dos cortes, da afinação de sons, da fotografia e do ritmo da edição e trilha 

sonora, um povo que vive do que planta, das conversas com os vizinhos e do clima de interior 

é retratado. A narrativa traça uma linha que cruza passado, presente e futuro em uma mesma 

peça. Tece uma trama que tem como ponto de partida os indígenas que povoavam a antiga terra 
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de Palma. Em seguida, o contexto dos escravos e, depois disso, as grandes fazendas e a cultura 

conduzida pelos imigrantes italianos. Na animação de abertura – onde há a assinatura do 

documentário – é perceptível a ideia do nascimento de um povo, da construção do distrito, pois 

os elementos surgem animados na tela, um após o outro, até formar um desenho composto por 

morros, palmeiras e uma grande casa, que remete ao cenário do distrito de Palma, constituído, 

em parte, por esses elementos. 

 A leitura do filme se dá como uma prática comunicacional, ele se enquadra no gênero 

documentário e, sendo assim , possui diversas características que o fazem relevante em outros 

âmbitos do jornalismo, já que há pontos no filme em que a aproximação com o campo 

jornalístico diário e o telejornalismo é evidente, sendo eles: o estilo de narrativa oral, a presença 

dos produtores e equipamentos do filme (não apenas por trás das câmeras), a carga leve e 

baseada em falas extensas dos depoentes, além da trilha sonora frenética em determinados 

momentos. 

 Num emaranhado de crenças, lendas, identidades e costumes, os depoimentos dos 

personagens revivem um passado distante temporalmente. No entanto, é na aproximação das 

memórias de quem os contou e colaborou na construção do registro documental que Palma o 

8º Distrito se torna, para a comunidade – que nunca antes havia sido documentada – um olhar 

histórico sobre a formação e construção territorial e cultural do distrito de Palma. 

 

4.3.1 Sinopse da obra audiovisual 

Neste tópico, apresentamos a sinopse oficial do filme, elaborada pelos integrantes da 

equipe da TV OVO que trabalharam produzindo o documentário ao longo de todo o processo. 

O texto foi criado ao fim da etapa de edição e é encontrado na descrição do vídeo, no canal do 

Youtube da TV OVO: 

 

Uma equipe em busca de histórias. Uma comunidade e a construção de um distrito. 

Palma, o 8º distrito de Santa Maria, é um dos últimos a ser criado, porém, sua história 

remonta aos tempos antigos: dos imigrantes italianos, das grandes fazendas, dos 

escravos, e, antes desses, dos indígenas. São histórias de outras épocas que, às 

margens da RSC-287, dão forma aos tempos atuais, visíveis na sua gente, nos 

costumes, nas crenças, nas memórias e na esperança que alimenta o futuro. (TV OVO, 

2017) 

 

4.3.2 Ficha Técnica 

TÍTULO ORIGINAL:  Palma, o 8º Distrito. 

GÊNERO:  Documentário. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 00: 35:11 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Este capítulo discorre sobre os recursos metodológicos utilizados no processo de estudo, 

bem como os passos da pesquisa desenvolvida. Serão apresentadas as etapas da investigação, 

que resultou neste estudo em conjunto com dados coletados ao longo do percurso do trabalho 

de análise. Serão relatadas as razões das escolhas metodológicas, das aplicações, dos conceitos 

e dos autores fundamentais para o desenvolvimento desta monografia. 

 

5.1 DA RECEPÇÃO  

 

 Com os estudos de recepção, houve um interesse pela voz do público para além da 

análise de conteúdo e análise qualitativa da audiência. Passou-se a olhar as manifestações 

provenientes da comunidade interpretativa e a origem das interpretações, ou seja, o que 

fundamenta as respostas dos receptores, como os traços culturais, identitários e de memória de 

cada interpretação particular ou coletiva. É na recepção que o circuito da comunicação se 

completa. “A produção de sentido não é atividade exclusiva da emissão. A interação recompõe 

a simetria entre os pólos da cadeia comunicacional, afirmando que os papéis de codificador e 

de decodificador são complexos” (LARA; TÁLAMO, 2008, p. 5). 

 A partir da convergência entre cultura de massas e comunicação, na década de 1980, a 

perspectiva Gramsciana desenvolve-se com maior potencialidade, de modo que os estudos de 

recepção adotam o olhar para questões culturais, promovem as teorias dos meios às mediações 

(Barbero) e os processos de hibridação cultural (Canclini). Mesmo com estas movimentações 

teóricas, foram os estudos culturais ingleses que colaboraram para o avanço significativo das 

pesquisas de recepção. 

 Pesquisar recepção é investigar e visualizar como as pessoas se apropriam das 

linguagens comunicacionais. Assim, esta pesquisa, de natureza qualitativa, situa-se na 

perspectiva dos estudos de recepção que se voltam ao levantamento de informações sobre as 

percepções de um determinado grupo em relação a um dado tema, neste caso, a recepção do 

filme Palma, o 8º Distrito. A interação se dá a partir de valores simbólicos expressos por meio 

da linguagem.  

 Considerando a recepção como objeto desse estudo – ou seja, as respostas e 

interpretações concedidas pelos entrevistados – esta pesquisa se ocupa de três recursos 

metodológicos: o grupo focal, um questionário misto e a realização de entrevistas 
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semiestruturadas – que foram registradas por um gravador a partir de observações em campo. 

Os processos, aqui expressados, consistem em questionamentos a partir de seis eixos:  

 a) a representação da comunidade no filme;  

 b) a interação com a equipe de produção da TV OVO;  

 c) os aspectos positivos que a realização de uma produção audiovisual pode, ou não, 

trazer para o distrito;  

 d) se a comunidade tem planos futuros para o documentário?  

 e) se Palma costuma ser contada pelos jornalistas, se os moradores se vêem nos veículos 

das mídias tradicionais, e  

 f) por que, e em que medida, Palma, o 8º Distrito, fortalece o coletivo, as memórias e a 

identidade da comunidade? 

 A partir destes questionamentos, percebe-se que, indiretamente, as pessoas são o objeto 

de investigação. São estudadas suas percepções e, assim, parte-se do princípio de que se deve 

levar em conta a individualidade de cada sujeito, suas características e bagagens culturais, já 

que são indivíduos socialmente construídos. 

 Segundo Sônia Gondim (2003), quando o objeto de investigação são as pessoas em suas 

interações sociais é ainda mais complexo para o comunicador distanciar-se e exercer uma 

observação neutra, afastada de valores particulares e do lugar que o pesquisador ocupa no 

mundo. Logo, a formação acadêmica, as experiências de vida e as opções teóricas influenciam 

o modo como são interpretadas as informações e como se constroem os significados. No 

processo da recepção, o comunicador é alguém que pode estabelecer a ligação entre quem 

produz e quem consome. Segundo Martín Barbero, “o comunicador deverá ser um mediador no 

processo de comunicação que coloca em comum os sentidos da vida e da sociedade” 

(BARBERO, 2003, p. 69). A teoria das mediações, desenvolvida por ele, estabelece seu foco 

na cultura e na subjetividade, enquanto desconstrói os eixos de dominação política e ideológica 

da comunicação. 

 

5.2 DOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nas próximas linhas, serão expostos os instrumentos metodológicos que serviram de 

suporte para a investigação do processo da recepção do documentário Palma, o 8º Distrito. A 

partir deles, possibilitou-se a experiência reflexiva guiada por cada um dos seus princípios 

teóricos.  
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5.2.1. Entrevista e questionário 

 

 A entrevista dirigida pessoalmente e semiestruturada foi a principal ferramenta do 

trabalho. Portanto, a maior parte da coleta de dados se deu por este método, que é 

essencialmente jornalístico. A entrevista semiestruturada se dá a partir de uma conversa 

informal, combinam-se perguntas abertas e fechadas, mostra-se válida a interrupção do 

entrevistador, quando necessário, e o estímulo para que a conversa flua, auxiliando em 

questionamentos que não ficaram claros, ou quando os participantes divagam e fogem da ideia 

central. Neste contexto, a entrevista no âmbito da pesquisa é definida como: 

 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa 

uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos 

fatos relatados pelos atores (...). Nesse sentido, a entrevista, um termo bastante 

genérico, está sendo por nós entendida como uma conversa a dois com propósitos bem 

definidos. Num primeiro nível, essa técnica se caracteriza por uma comunicação 

verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da fala. Já, num outro 

nível, serve como um meio de coleta de informações sobre um determinado tema 

científico. (MINAYO, 2002, p. 57). 
 

 Quanto à ida a campo, é interessante promover um ambiente no qual o participante sinta-

se à vontade, usando equipamentos de fotografia e gravação de maneira discreta e de comum 

acordo com o entrevistado, observar as manifestações não óbvias dos entrevistados. As 

expressões corporais, por vezes, dizem mais do que a oralidade. Atentar-se ao comportamento 

dos pesquisados também integra o universo da prática de entrevistas. O “falar bonito” pode 

fazer com que a originalidade e espontaneidade dos entrevistados seja perdida, por isso é 

importante estar presente por inteiro no momento da conversa, para perceber qualquer mudança 

de atitude e promover uma troca de ideias da forma mais natural possível. Habituar-se aos 

modos de fala do pesquisado também é uma estratégia. Bourdieu (1999) ressalta que, no estado 

de entrevista, o pesquisador entra em contato direto com sentimentos, fragilidades, bloqueios 

pessoais e, por isso, deve-se ter todo o respeito e cuidado com a fonte de informação.  

 Ainda sobre o ato da entrevista, tem-se a formulação das questões, tão importantes 

quanto a postura no momento da ida a campo. É preciso formular perguntas condizentes com o 

contexto abordado, que levem em conta o perfil do entrevistado e produzam uma sequência 

lógica ao diálogo. Dentre as vantagens desse método, há a da captação de conteúdo imediata, 

ferramenta que contempla o estudo e coleta dos mais variados temas, dos mais complexos aos 

mais simples e que pode chegar a informantes diversos, pois é um método de fácil aplicação. 
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Além disso, permite o aprofundamento da pesquisa, utilizando o apoio de outras técnicas como 

os questionários, que se caracterizam por serem menos aprofundados.  

 A vantagem do questionário é a quantidade de pessoas entrevistadas em pouco tempo, 

obtendo assim uma numeração significativas dos dados. O questionário é um método facilitador 

para os participantes com dificuldade de expressão oral ou timidez. Ele garante respostas 

objetivas e precisas, além de maior liberdade das respostas, em função de não necessitar de 

identificação. Segundo Gil (1999, p.128), o questionário pode ser interpretado “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas (...)”. 

 Quando se pensa no lado negativo da aplicação dos questionários, percebe-se a entrega 

de muitas perguntas em branco. No entanto, para se trabalhar com pesquisas qualitativas, como 

esta, é preciso ouvir e estabelecer relação de confiança com os sujeitos da pesquisa, para que 

eles se expressem sem constrangimentos. O uso do questionário, neste trabalho, significou 

romper barreiras; foi uma ferramenta mediadora que auxiliou diretamente na coleta de 

informações dos entrevistados de modo mais claro. 

 

5.2.2 Do grupo focal 

 

 Grupos focais são basicamente entrevistas grupais que visam a interação entre os 

integrantes do grupo. Os pontos discutidos têm temática específica e são trazidos pelo 

pesquisador que, geralmente, assume o papel de moderador. O moderador do grupo focal 

funciona como um facilitador do processo de discussão, guiando a dinâmica, esclarecendo as 

dúvidas e observando as reações, sejam elas verbais ou não. 

 Os grupos focais podem colaborar no processo de engajamento das pessoas umas com 

as outras, para que - na discussão coletiva que se estabelece - expressem verbalmente visões de 

mundo e articulem modos de pensar e ver as situações, produzindo sentidos e significados a 

respeito da temática proposta. Para Veiga e Godim (2001) o grupo focal é um recurso para 

compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais de 

grupos humanos. 

 Esta pesquisa utiliza-se dos grupos focais como ferramenta metodológica, uma vez que: 

 
[...] não é apenas uma metodologia qualitativa de pesquisa, mas também uma 

mediação capaz de incentivar a produção de sentido em situações de recepção coletiva 

e evidenciar processos políticos de questionamento, de representações, formação e 



41 
 

sustentação de identidades, reconhecimento, legitimidade e inserção das questões 

levantadas por grupos marginalizados na esfera pública (MARQUES; ROCHA, 2006, 

p. 2)  
 

 Logo, este método possibilita ir além de ver e ouvir opiniões. Ele promove a troca de 

pontos de vista, de modo a buscar entender o outro, sua própria condição e seu lugar no mundo. 

O método faz uma construção coletiva dos significados, nos faz observar como os participantes 

vivenciam e transportam interpretações das representações expostas para dentro de si, para sua 

personalidade no cotidiano. Assim:  

 

O grupo focal não é um agregado conveniente de opiniões individuais, mas uma 

simulação desses contextos comunicativos rotineiros, mas relativamente inacessíveis 

que nos ajudam a descobrir os processos através dos quais o sentido é socialmente 

construído através da fala cotidiana (LUNT; LIVINGSTONE, 1996, p. 85). 
 

 Desde os anos 1920, o método de grupo focal tem sido empregado como ferramenta de 

pesquisa. Inicialmente para coletar opiniões de donas de casa a respeito de produtos de limpeza, 

nos anos 1950 foi utilizado em pesquisas que estudaram reações às propagandas de guerra. 

Porém, foi a partir dos anos 1980 que popularizou-se e despertou interesse de outras áreas do 

conhecimento como, por exemplo, as ciências médicas e sociais, cujo foco eram apenas os 

estudos de avaliação de materiais ou serviços em recepção de programas de TV. 

 O grupo focal possui a vantagem de permitir a coleta de quantidades interessantes de 

informações em um período curto de tempo, se comparado com outras alternativas de técnicas 

de coleta de dados mais tradicionais, como questionários e entrevistas individuais. Neste 

trabalho, utilizou-se essas três ferramentas em busca de resultados ainda mais satisfatórios. 

Dentre as modalidades de grupo focal, temos o exploratório, o clínico e o vivencial, segundo a 

classificação de Fern (2001) citado por Godin (2003) optou-se pelo tipo vivencial, que, 

conforme a autora, defende dois propósitos: 

 

na vertente teórica o de permitir a comparação de seus achados com os resultados de 

entrevistas por telefone e face a face. Neste caso, o nível de análise é intergrupal. O 

segundo propósito é o da orientação prática centrada no entendimento específico da 

linguagem do grupo, nas suas formas de comunicação, preferências compartilhadas e 

no impacto de estratégias, programas, propagandas e produtos nas pessoas. A ênfase 

aqui recai na análise intragrupal. (GODIN, 2003, p. 152) 

 

 Por fim, o método aqui descrito, e aplicado aos integrantes da equipe de produção do 

filme, possibilita a exposição ampla de ideias e perspectivas, maior captação de informações 

referentes ao processo de revelação de conteúdos emocionais, ideológicos, cognitivos e 

simbólicos referentes à experiência da equipe com o “fazer” do documentário Palma, o 8º 

Distrito. 
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5.3 PERCURSO DA OBSERVAÇÃO: A IDA A CAMPO  

 

 O trajeto percorrido em busca das recepções consistiu em quatro locais: a primeira 

exibição do documentário na Feira do Livro de Santa Maria, no dia 2 de maio; a ida ao distrito 

de Palma, no dia 23 de maio, no salão comunitário da comunidade - em ambos os locais utilizou-

se a entrevista como ferramenta metodológica com 12 entrevistados. Realizou-se, também, um 

grupo focal com três integrantes da equipe de produção do documentário, na sede da TV OVO, 

no dia 19 de outubro e, por fim, foram aplicados 19 questionários após a última exibição fílmica 

de Palma, o 8º Distrito, na Escola Major Tancredo Penna de Moraes. 

 Foram, então, nestes cenários, coletados depoimentos de personagens do documentário 

e também do público em geral. Foram ouvidas as pessoas do distrito e de Santa Maria em 

relação ao filme. Buscou-se descobrir se houve alguma produção de sentido ao final do trabalho 

e se o resultado do filme foi surpreendente, ou não, para a comunidade; se impactou os 

moradores de alguma forma, ou não, entre outros questionamentos. 

 No âmbito dos obstáculos de pesquisa, percebe-se como é desafiador trabalhar com 

estudos de recepção a partir de exibições fílmicas, pois não é possível prever, com exatidão, o 

público espectador do filme e que será, então, uma possível fonte de recepção. O desafio se 

apresenta já ao elaborar as questões para aplicar nas sessões de exibição do documentário, sem 

saber ao certo as características do público, o grau de escolaridade, as idades, os estilos 

linguísticos. Ao mesmo tempo que essa problemática causa desconforto na hora de organizar 

os questionamentos, ela também é positiva no momento da entrevista, pois o imprevisível, o 

inusitado, causam encanto, fazem sair da zona do conforto e da bolha de ideias já estabelecida. 

A agitação do inusitado da pesquisa de recepção gera energia para o trabalho. 

 Além das ferramentas metodológicas específicas, já citadas, utilizou-se em todos os 

momentos de pesquisa externa a observação em campo: no grupo focal, nas entrevistas e na 

aplicação dos questionários. A partir da observação, compreende-se a realidade, os detalhes, o 

contexto. Ela auxilia o pesquisador a “identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre 

os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento” 

(LAKATOS, 1996, p. 79). A observação utilizada nesta pesquisa realizou-se sem apoios 

técnicos. Apenas a caneta e o diário de campo foram responsáveis por abrigar os relatos, 

percepções e reflexões escritas nos momentos de ida a campo; a este estilo chama-se observação 
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assimétrica – quando o registro se dá sem controle técnico, planejamento ou roteiro pré-

determinados. E assim as coletas de dados se sucederam.  

 

5.3.1 Da recepção: toda comunidade é feita de histórias 

 

 A partir deste tópico, serão abordados os resultados de recepção investigados e 

alicerçados pela premissa de que toda comunidade é feita de histórias. Por isso, aqui expõe-se 

não apenas expressões verbalizadas pelas fontes, mas seus contextos de vida, suas percepções 

simbólicas, culturais e tudo que influencia na constituição dos entrevistados como seres 

pensantes, tudo que fundamenta as suas respostas. Busca-se, então, perceber o sentido 

comunitário nos processos de exibição coletiva e se há a presença de um espírito comunitário.  

 

5.3.1.1 Exibição e recepção na Feira do Livro 2018 de Santa Maria 

 

 

Figura 2: Registro fotográfico da exibição do documentário Palma o 8º Distrito lançado na Feira do Livro 2018 

de Santa Maria. / Foto: site Feira do Livro Santa Maria. 

 

O primeiro contato entre a pesquisadora e o objeto de análise foi na Feira do Livro de 

Santa Maria, no dia 2 de maio de 2018, às 19 horas. Neste momento foram realizadas e 

gravadas em um arquivo de áudio, cinco entrevistas com pessoas de idade, ocupação, sexo e 

local de moradia entre os fatores que os diferenciavam.  
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 Os entrevistados – majoritariamente moradores de Santa Maria, estudantes e pessoas de 

mais idade – lotaram as cadeiras em frente à tela de exibição. Contou-se 67 espectadores 

sentados; em pé o número variava, pois alguns começavam assistindo e logo distraiam-se, 

enquanto outros chegavam. Os integrantes da pesquisa foram selecionados de modo aleatório 

na plateia e acompanharam atentamente a exibição do documentário no espaço da Feira do 

Livro em sua totalidade, ou seja, os 35 minutos e 11 segundos do filme sobre o distrito de 

Palma. O contato com os entrevistados se deu de maneira rápida, já que o ambiente da Feira do 

Livro, uma praça, caracteriza-se por ser um espaço aberto e com diversas atrações. Este cenário 

dificultou uma conversa longa e o aprofundamento do tema. Ninguém se sentia à vontade em 

responder mais de duas perguntas. Questões técnicas, como a gravação do áudio também foram 

problemáticas, já que o ruído da feira interferia na captação das entrevistas. 

 No centro da praça Saldanha Marinho, em Santa Maria – cenário da Feira do Livro 2018 

–, uma estrutura de som e iluminação aguardava o público e a equipe da TV OVO, para a 

exibição do documentário. Assim que o grupo da TV OVO chegou ao espaço, iniciou em 

conjunto o processo de montagem da tela para a exibição, preparou o projetor e o livro para 

assinaturas de participação e registrou o momento em fotografias e nas redes sociais para 

divulgação. Notou-se que muitas pessoas estavam ali na praça esperando a exibição, alguns 

estudantes e professores de comunicação que, em período de aula, deslocaram-se até a Feira do 

Livro em função de alguma atividade acadêmica, por exemplo. Outras tinham vínculos afetivos 

com quem foi representado no documentário, com o distrito em si, ou com quem produziu o 

filme. Outras, ainda, pesquisavam ou tinham interesse em assuntos referentes às memórias e 

construção de comunidades. 

 Havia, também, famílias, amigos, ou pessoas compartilhando de sua própria companhia 

em passeio. Muitos paravam e assistiam à exibição, ainda que não soubessem do que se tratava, 

pois estavam no espaço por outras razões. Em meio a esse contexto, o filme foi apresentado à 

comunidade urbana de Santa Maria.  

 A forma de abordagem para coleta de entrevistas se deu, majoritariamente, enquanto o 

filme era exibido, pois temia-se que, ao final da projeção, as pessoas fossem embora 

rapidamente. Antes e após a exibição também foram feitos contatos, mas em menor medida. As 

entrevistas durante a exibição foram complicadas, pois as pessoas demonstram estarem ali para 

assistirem o filme e não para estabelecerem uma conversa com a pesquisadora. Registraram-se 

cinco gravações de áudio. Percebeu-se resistência à gravação da fala por quem foi abordado, 
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resistência também à conversa, mesmo sem gravação. O diálogo entre pesquisadora e objeto 

resultou em trechos curtos. 

 Miguel Alves de Fonseca, aposentado de 66 anos, quando questionado sobre as 

percepções acerca do filme, afirmou que: “as pessoas seriam mais calmas e mais conscientes se 

valorizassem as raízes como as pessoas do documentário”. Ele ainda ressaltou a função do 

documentário não apenas como uma forma de entretenimento, mas como fonte de 

conhecimento e reconhecimento da função econômica e social que atribui-se aos moradores de 

Palma, “eu sempre gostei de documentário, a gente sempre aprende muitas coisas. Esse 

documentário valoriza muita a comunidade”. 

 A estudante de arquitetura, Priscila Koling, de 23 anos, foi a entrevistada que mais 

demonstrou apreço à entrevista. Ela estava na praça justamente para assistir a exibição, uma 

professora do curso de Arquitetura, entusiasta da TV OVO, a tinha influenciado. Ela acredita 

que produções que trazem e refazem a memória dos distritos podem auxiliar o trabalho dela 

como futura arquiteta, ajudá-la a compreender os espaços, suas marcas e características. 

Quando perguntada, quase ao fim do documentário, como ela avaliava a produção, ela 

responde: 

 
Achei a narrativa do documentário bem auto explanatória, fácil entendimento, 

filmagem muito boa, e a fotografia. Construções como esse documentário são muito 

importantes pra quem é do distrito. Eu cheguei a ficar emocionada. Assisti esse e o do 

Arroio do Só também. Então imagina quando o pessoal de lá for assistir. Porque são 

poucas as pessoas que dão atenção e registram esses lugares. [...] As pessoas e a 

comunidade retratada vão ficar ainda mais emocionadas do que eu fiquei de ver toda 

história delas, dos relatos dos amigos, dos vizinhos, de todo mundo que vive uma 

realidade semelhante à delas, é a história delas, o local delas, tem toda identidade 

delas. 
 

 Como já foi dito, laços familiares e afetivos também foram motivação para a ida até o 

lançamento do documentário. Nas primeiras filas de cadeiras organizadas em frente à tela, uma 

mulher fotografava a projeção para mostrar ao seu pai, morador de Palma. Em meio à 

movimentação, encontrou-se mãe e filha, moradoras de Santa Maria e visitantes frequentes do 

distrito de Palma. Sua mãe e avó, Acelina Aladia Viero, é moradora de Palma e personagem do 

filme. A mãe, Tânia Viero, é professora aposentada de 63 anos e a filha, Thaís Viero, 25 anos, 

é formada em Relações Públicas e Turismo. Elas estavam aguardando o lançamento do 

documentário para prestigiarem Aladia. Percebe-se, aqui, um espaço de interação familiar em 

que a exibição do documentário promove relações de carinho, lazer e reflexão. A jovem Thaís 

destaca as informações que o documentário leva a quem o assiste, 
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mesmo morando lá, muita gente não fazia ideia disso, de algumas coisas. Pra mim foi 

bem legal, ver minha vó na entrevista. Tão de parabéns, achei muito legal. Acho muito 

importante pra quem viveu lá, a gente que anda por lá às vezes desconhece porque 

não fez parte desde o início da história da Palma. 

 

 O documentário, como uma mídia que promove o conhecimento, não é uma percepção 

só de Thaís. Segundo o autor Cássio Tomaim (2015), “há uma tradição documentária que nos 

remete a um conjunto de filmes não ficcionais de carácter educativo e informativo”. O 

documentário, em seus primórdios, caracterizava-se apenas pelo estilo expositivo e 

educacional, abordando temas como: esporte, alimentação, música, entre outros. 

 Na mesma entrevista, Thaís ainda reflete sobre Santa Maria ser uma cidade de passagem 

e que, por isso, muitas vezes vive-se nela sem saber parte de sua história, 

 

temos no geral uma comunidade flutuante muito grande em Santa Maria e as pessoas 

mal conhecem aqui, imagina os distritos. Então para escolas pra universidade é um 

produto final muito bom, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem e até 

irem até os distritos conhecerem pessoalmente. 

 

 O ato de documentar é estabelecer um compromisso ético e estético com a história a ser 

apresentada. Ainda sobre a construção de um filme documental, temos a definição de Tomain 

(2015): “o documentário exige criatividade do cineasta ao reunir provas, imagens e sons 

indicativos do mundo, para depois manuseá-los na tentativa de construir seu próprio argumento 

sobre o mundo vivido, seja de forma retórica ou poética”. A partir disso, entende-se o 

compromisso e a responsabilidade de ser documentarista. 

 Outra visão a respeito da produção Palma, o 8º Distrito é a de Tânia, professora que 

morou até a adolescência no distrito. Ela imaginou que o filme seria mais longo e detalhado 

com cada personagem, desconhecendo que o processo de pós-produção de um produto 

audiovisual compreende a etapa de seleção de cenas, cortes e montagem. Uma difícil tarefa de 

síntese, de representar personagens sociais e contar um compilado de histórias em um vídeo de 

35 minutos. Ela diz: “minha mãe participou, achei maravilhoso, muito bom né.. mas tem que 

cortar né, fazer o quê. É muito bom, valoriza e instiga a vontade de conhecer. Santa Flora não 

conheço, por exemplo, e agora com o trailer fiquei com vontade de conhecer”.  

 O trailer do documentário sobre Santa Flora, outro distrito documentado pela TV OVO, 

foi apresentado no fechamento da exibição de Palma, o 8º Distrito. Depois disso, promoveu-se 

um debate entre a plateia e os membros da equipe. Quem mediou o debate foi Denise Copetti – 

atriz, produtora cultural e pela primeira vez diretora de uma produção audiovisual, o 

documentário aqui trabalhado. O debate não foi significativo, o público não se envolveu na 

discussão, rapidamente muitos levantaram e deixaram o local. Acredita-se que o fato do debate 
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não ter tido aderência do público não está ligado à aprovação e interação deste com o produto, 

uma vez que a satisfação de quem assistiu era evidente, mesmo que no momento expositivo de 

fala o silêncio prevaleceu, motivado por questões intrapessoais de cada um que participou da 

exibição na praça. 

 Em conversa com Denise, enquanto a estrutura da TV OVO ia sendo desmontada, a 

diretora demonstrava estar feliz com o lançamento do filme em um ambiente conhecido por 

fomentar atrações culturais das mais diversas formas; além de, é claro, a plateia ter estado 

lotada. Neste contexto, a entrevistada faz um relato sobre o processo do documentário, 

 

Fomos bem felizes em Palma. A gente foi bem recebido em Palma, abriram as portas, 

nos alimentaram bem, é um povo bem receptivo, fizemos boas amizades. A ideia do 

documentário é mostrar histórias, um mosaico.. sem se aprofundar numa história ou 

em outra, porque eu penso que temos que instigar o pessoal a conhecer essas histórias, 

conhecer essas pessoas. Santa Maria não é só aqui a cidade, tem muita gente que 

trabalha fazendo pelo município, que às vezes né a gente não reconhece. E nessas 

produções dos documentários sobre os distritos a gente tem ouvido muitas histórias, 

tem várias falas que se repetem nos distritos como a questão dos jovens irem embora, 

das estradas.. Palma tem histórias muito antigas, só aquela casa, da fazenda de Palma 

tem 160 anos. Então a gente poderia fazer vários documentários, várias histórias.. só 

sobre a fazenda, sobre escola, só sobre a produção. E, às vezes, também é difícil fazer 

um documentário.. porque temos que selecionar e cortar e sabemos que tem pessoas 

que poderiam falar muito mais, mas temos que optar e fazer esse mosaico, e não dar 

a história pronta. 

 

 Denise demonstrou apego aos depoimentos e à comunidade, o que dificultou o trabalho 

de edição e decupagem, os cortes, as tomadas de decisão. Alguns dos desafios rotineiros, no 

cotidiano de quem é produtor audiovisual, situam-se na escuta dos relatos, na síntese, no ato de 

resumi-los e de transformá-los em um material sensível, dinâmico e verdadeiro, que chame a 

atenção do público. Para isso, é preciso, muitas vezes, cortar depoimentos, mesmo que tenham 

tocado o íntimo das emoções pessoais de quem o produz, mesmo que o depoente tenha sido o 

mais receptivo de todos.  

 Ao fim do primeiro processo de recepção, constatou-se que, de uma forma geral, os 

entrevistados demonstraram aprovação ao documentário, pelo fato de direcionar o olhar ao 

distrito. Alguns por estudar a temática, outros por ligarem-se afetivamente a Palma e, ainda, 

outros por apreciarem o produto como um filme não ficcional que transmite conhecimento, 

histórias de pessoas reais e representação cidadã. Percebeu-se, também, como o mundo fica 

pequeno na tela, seja ela qual for. Através dela, todos se aproximam: espectadores e 

personagens parecem todos vizinhos, amigos ou familiares, pois a relação que se estabelece ao 

ouvir partes da vida, de memórias, de desejos de alguém, muitas vezes só é vivenciada com 

quem é, de fato, próximo. O audiovisual tem esse poder de aproximar, de promover o 
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pertencimento e o reconhecimento, de trazer à tona a sensibilidade, de diminuir distâncias 

físicas, de promover a empatia – pela imagem, som, narrativa e simbologias que o constituem. 

 

5.3.1.2 Exibição e recepção no Salão Comunitário Santa Terezinha - Distrito de Palma 

 

          

          Figura 3: Registro fotográfico da exibição do documentário Palma o 8º Distrito na comunidade de Palma,  

no salão comunitário da Igreja Santa Terezinha. 

 

A segunda exibição do filme ocorreu no local onde as histórias floresceram, no distrito 

de Palma. Houve o deslocamento para Palma no dia 23 de maio e, assim, se deu a primeira 

exibição à comunidade e aos personagens dessa história. Junto com a equipe da TV OVO, 

composta por cinco pessoas, equipou-se o carro da TV com os materiais necessários para 

montar a projeção, carregou-se e organizou-se as câmeras e, assim, partiu-se perto das 18h em 

direção a Palma. O trajeto da TV OVO até Palma dura em torno de 30 minutos, dependendo do 

fluxo do trânsito. Chegando na entrada do distrito, (para quem vem do centro de Santa Maria) 

está a escola Major Tancredo Penna de Moraes. Logo, viu-se às paisagens tomadas pelo verde, 

os animais pastando e as casas construídas distantes umas das outras, devido às propriedades 

para criação e plantio. 

 A exibição estava marcada para ocorrer no Salão Comunitário da Capela de Santa 

Terezinha, onde aconteceu. Chegando lá, haviam muitas cadeiras empilhadas, alguns homens 
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e mulheres varrendo o espaço e montando a mesa partilhada para a confraternização ao final da 

exibição do filme. A equipe foi recebida de forma calorosa e com vários sorrisos, foram e 

entrevistadas sete pessoas que participavam da exibição. Havia, pelo menos, um representante 

de cada localidade (Vale dos Panos, Passo do Gato, Passo do Cachorro, Linha Sete Sul e 

Palmas). Moradores do meio urbano também estiveram presentes.  

 Mesmo com o salão de festas ainda em processo de transformação para uma sala de 

cinema, era possível ver o senhor Vilmar da Cruz Penna, morador do Quilombo da Palma, de 

67 anos, um dos protagonistas do filme. Ele perambulava pelo salão, ansioso para se ver na tela. 

Conversou-se com seu Vilmar em dois momentos: antes da exibição começar – enquanto 

organizavam o espaço – e depois do filme exibido. Quando perguntou-se o que ele contou no 

filme, ele respondeu: “eu falei de tudo, até de enterro de dinheiro, de lenda, dos ‘buchinhos’”. 

 Sobre a relação dos integrantes da comunidade uns com os outros, ele confirma as 

primeiras impressões da pesquisadora e da equipe da TV OVO. A ideia de que o distrito de 

Palma caracteriza-se pela união, pelo apoio e pelo trabalho coletivo, “tem um pouco de 

problema... não é muito, mas tem. Não é uma porção grande, são poucos que são meio 

nojentos”. E é nesse clima descontraído, simples e agradável que a conversa se desenrola. 

 O morador demonstra, ao longo de suas falas, orgulho em viver na comunidade e 

sentimento de pertencimento, além de gratidão à equipe da TV OVO pelo filme realizado. Ele 

diz: 

 
acho que aqui é melhor que na cidade. Ah, porque a gente é da campanha, eu 

principalmente. Cidade pra mim é só pra pegar algum dinheiro, comprar alguma coisa. 

É que a gente se criou aqui dentro. Aí eu não troco. É daqui a herança de terra do 

finado meu avô, que deixou pro meu pai e depois nós “herdemo”. Depois, no fim, eles 

vieram e agarram. Levaram tudo de mão beijada. 
 

 Ele também acredita que a produção fílmica sobre Palma é importante para valorizar o 

local: “acho bom, porque é minha terra natal. Tanto lá embaixo como aqui, a comunidade é 

nossa”. Seu Vilmar é o único entrevistado, nesta exibição, que aborda o assunto da 

invisibilidade do distrito de Palma perante as mídias. Conta que foi a primeira vez que se 

construiu algum “documentar” mais aprofundado sobre a localidade; “nós nunca historiamos 

sobre aqui”. 

 Ao final da exibição, houve um novo encontro com Senhor Vilmar. Ele relatou que se 

sentiu representado no vídeo. Disse que já sabia de toda história contada pela comunidade e 

ainda acrescenta um convite para mais longas conversas: “sabia tudo, não tem de erro. Senão 

aparece um dia ali em casa com tempo, pega um ônibus que nos historiamo ali, tudo de novo”. 
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Quando questionado sobre a abordagem da TV OVO ser diferente ou não, das demais mídias 

tradicionais ele responde: “sim, sim, bem diferente. Se eles (grande mídia) vêm falar de Palma, 

não falam dessa forma. Bem do jeito que eu queria”. 

 Montar o ambiente para o momento do cinema acontecer é mágico. Cada cadeira foi 

colocada com muito carinho, o desenrolar dos fios, o livro para assinaturas dos presentes 

colocado sobre uma mesa. O posicionamento dos banners com as marcas da TV OVO e da LIC 

situam quem chega e a tela é montada com a maior precisão possível para refletir o filme de 

forma técnica e num ângulo correto. Aqui, relata-se a função final do processo de documentar 

da TV OVO, a ação de levar até o público o resultado das muitas conversas. Denise, a diretora 

do filme, define que o processo de compartilhar todos os momentos com a equipe foi “nota 10”: 

“(...) ir em busca de histórias, conhecer pessoas, entender um pouco de como se dá a formação 

e desenvolvimento de um distrito é uma experiência única”. O documentar promove a reflexão 

de quem o produz, de quem é o personagem da produção e, por fim, de quem a assiste. Segundo 

Manuela Penafria (1999), o documentário é “sem dúvida, um modo de incentivar um 

conhecimento aprofundado sobre a nossa própria existência”. Denise ainda ressalta, 

 

Palma me fez voltar no tempo, pensar nas origens, pensar que o passado às vezes está 

tão próximo, tem marcas, têm nomes, têm localização. Fizemos um mosaico de 

histórias, mas teríamos muito ainda a desbravar: a história dos indígenas, dos 

portugueses, dos negros escravos, dos imigrantes italianos e tantas outras histórias que 

se cruzam. Mas o melhor do documentário foi conhecer os moradores, sua 

hospitalidade, suas histórias e anseios. 

 

 O segundo personagem do documentário entrevistado, Rogério Bolson, de 45 anos, é 

morador da localidade Vale dos Panos. Ao conversar com a pesquisadora, ele relata que, 

inicialmente, achou estranho a equipe da TV OVO interessar-se pela comunidade, ir até Palma 

e iniciar gravações, mas que, aos poucos, foi se acostumando com o processo. Bolson tem 

planos futuros para o documentário: mostrar aos familiares. Acredita que o filme será 

importante para fortalecer a comunidade e relembrar que todos vivem as mesmas situações 

rotineiramente, manifestando um senso de união e partilha. Na mesma linha de pensamento, 

enfatiza que a produção será ainda mais estimuladora aos jovens, 

 
muita coisa né, muita coisa o vídeo vai trazer de bom para a comunidade. Incentivar 

os jovens a continuar no distrito né? Que eles continuem, que tem muito crescimento 

prá crescer o distrito. Acho que é muito importante esse documentário para eles pela 

história da Palma. [...] 
Hoje os jovens reclamam muito das dificuldades, aí eles sabendo da história... hoje o 

ônibus passa na frente da casa e eles reclamam, antigamente eu fazia oito quilômetros 

a cavalo e dois a pé. Então sabendo disso eles vão ter mais coragem pra encarar as 

coisas né? 
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 A terceira e última personagem do filme, entrevistada para esta pesquisa, foi Tereza 

Balconi, de 61 anos, professora da Escola Major Tancredo Penna de Moraes e moradora de 

Palma. Ela elogia o trabalho da TV OVO ressaltando, “acho que a gente tem que mostrar o 

documentário, mostrar pras escolas, pras famílias, eu acho que isso vai gerar discussão, diálogo, 

outras histórias vão surgir né? Então acho que vai ser bom”.  

Corroborando com a fala da personagem Tereza, tem-se a reflexão sobre o gênero 

audiovisual da autora Maria Tereza da Fonseca: 

 

O audiovisual é um meio eficaz na mediação do processo de apropriação do 

conhecimento, porque comporta em sua composição vários elementos de linguagem 

que propiciam uma compreensão em vários níveis. Assim, podem facilmente 

desencadear associações que levam aos sentidos e aos significados (FONSECA 1998).  

 

 Na mesma entrevista Tereza afirma que, mesmo não sendo natural de Palma, morando 

no local há 40 anos ela se sente parte da história, se sente representada. A professora também 

evidencia o senso de comunidade e coletividade presente no distrito: “eu acho que nas histórias 

foi aparecendo um pouco, que cada um ajudou de um jeito, cada um contribuiu com o que pode. 

E aquilo que a dona Carmem falou (a professora mais antiga daqui) é o que eu falo também... 

são sonhos que a gente tem para o distrito”. 

 Todos os presentes na exibição a permaneceram até o fim, a atenção foi mantida até os 

últimos minutos. Reconheciam histórias, vizinhos, amigos, lendas e cenários. O número de 

presentes na exibição foi maior que o esperado, em média 67 pessoas, o salão lotou. Eram 

crianças, jovens, idosos e famílias inteiras chegando a pé, descendo de ônibus e de carros. 

 A comunidade demonstrou, naquele momento, um senso de unidade e comunhão. Todos 

entravam no salão com pratos para pôr na mesa compartilhada. Mesmo depois de um dia cheio 

de trabalho, esforçaram-se para estar presentes na exibição do documentário, que conta parte 

de suas histórias. Após a exibição, houve uma tentativa de debate, provocado pela equipe da 

TV OVO, a partir do conteúdo assistido. Pode-se constatar uma resistência ao debate público, 

apenas duas pessoas expuseram suas ideias: a professora de história Noemi Vedoin e Luciano 

Zanini Guerra, radialista e vereador de Santa Maria. Ambos ocuparam-se de falar brevemente, 

agradecendo o olhar da TV OVO ao distrito e enaltecendo a valorização da preservação da 

história e das memórias do passado, seja em documentários, livros, fotografias, entre outras 

ferramentas. Ao término do momento, expressões alegres surgiram nos rostos. Era clara a 

satisfação da comunidade com o resultado final.  

 Não entrevistou-se apenas personagens do documentário, quem estava lá como 

espectador, também teve seu espaço, assim mais três pessoas foram entrevistadas: Celson 
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Vedoin, sua mãe Noemi Vedoin e Luciano Guerra. Eles foram à exibição pela curiosidade e 

interesse na temática tratada. A família Vedoin é moradora de Santa Maria e deslocou-se até 

Palma para a exibição. Celso Tiago Vedoin, de 35 anos, estudante do politécnico em 

Paisagismo, relatou que o que mais chamou a sua atenção no filme foi a fala das pessoas de 

antigamente, as casas, as lendas, tudo que no passado existiu e hoje não se tem mais presente. 

Ele ainda ressalta: “é muito importante a gente lembrar do passado, né? E reconhecer o que teve 

no passado e não tem agora no futuro a mesma coisa, porque já passou, né?” 

 Noemi Vedoin, mãe de Celso, tem 63 anos e, como profissão, o ensino de História. Ela, 

então, relata suas curiosidades a respeito do distrito de Palma e demonstra sanar algumas delas 

a partir da exibição, reafirmando o espírito comunitário enraizado na comunidade. 

 
sempre me chamou a atenção, a vida toda a fazenda, lá em cima, aquela casa, aquele 

dono daquela fazenda que morreu ano passado... Aquele homem é fora de sério. O 

que é aquele homem? O que aquele homem doou de terras.. Ele doou pra escola, pros 

mais pobres aqui. E eu sabia, me falavam - porque eu lecionava aqui no distrito, lá na 

Linha Sete, quando eu comecei a lecionar - as crianças então me falavam que eles da 

fazenda tinham uma biblioteca muito grande, até não conheço. Só sei que esse homem 

foi fundamental aqui, porque ele ajudou muito o começo de tudo. Eu achei assim ó 

que foi um resgate da história e tem muita história ainda pra contar. 
 

 Encerrando o eixo de entrevistas, tem-se o depoimento de Luciano Zanini Guerra, 41 

anos, morador de Palma, que estava lá com toda sua família. O sentido de coletivo nas 

percepções dele marcam o distrito e a temática do documentário de Palma, 

 
todas as comunidades, as comunidades que tiveram aqui em Palma o início da sua 

história, desde lá do início tiveram este espírito de coletivo, de alguém que se reuniu 

aqui e deu o ponta pé incial. E agora nós temos um documentário hoje, sobre a história 

de Palma que começou em 1935 e também teve a dedicação, essas pessoas da época 

pensando no desenvolvimento da comunidade já fizeram a doação do terreno, e esse 

é o exemplo de como são todas as comunidades. Então teve um grupo de pessoas 

juntamente com a escola, lideranças, começaram um movimento, juntaram assinaturas 

e conseguiram em 97 então, o desmembramento do distrito do Arroio do Só, e aí a 

gente vem crescendo... Nesse espírito onde cada um deu um pouquinho, lá tem um 

tijolinho de cada um, porque foi feito no coletivo e certamente se fossemos esperar do 

poder público nós não teríamos o que temos aí, é simples mas foi o que deu pra 

construir com o esforço de cada um. uma obra que está aí em nome da comunidade. 

Então fica o registro aqui da nossa comunidade em documentário. Por toda a 

dedicação, por todo esse trabalho em comunidade. Isso vai ficar marcado na história 

de cada um de nós, nosso muito obrigado!  

 

 A coleta dos depoimentos foi desafiadora e se deu antes e depois da exibição, 

majoritariamente ao final da exibição, ao contrário da primeira abordagem na feira do livro – 

quando conversou-se com os entrevistados enquanto o filme ainda era transmitido. Em Palma, 

teve-se a liberdade de esperar, aguardar a exibição e ter um espaço de tempo maior para a 

conversa, pois percebe-se que o tempo no rural tem significados diferentes. Há uma 
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desaceleração, cada momento em seu tempo. O próprio espaço e contexto era diferente – 

destinado apenas para a exibição. Na feira do livro, atividades manifestavam-se 

concomitantemente; a rua, seus barulhos e burburinhos estavam logo ali, chamavam atenção. 

Mesmo com uma margem maior de tempo, foi extremamente difícil analisar a recepção do 

documentário neste segundo espaço, muitos fatores impossibilitaram uma análise mais 

profunda deste momento, tais como:  

(a) A presença de um linguajar próprio a quem é do campo e desconhecido pela 

pesquisadora;  

(b) O pouco gosto em dar entrevistas e estabelecer conversas mais longas e profundas 

pelos entrevistados;  

(c) A dicção dos pesquisados, por vezes, difícil de ser compreendida; 

(d) O momento de encontro com amigos (não vistos a algum tempo), de lazer e de 

partilha. 

 Todos queriam reencontrar amigos que não viam com frequência, rodear a mesa 

partilhada ou jogar conversa fora, além de um fator agravante: o ônibus, que levaria boa parte 

da comunidade às suas casas logo após o término do filme, já estava à espera. Pode-se inferir 

que os moradores do distrito demonstraram uma resistência em conversar sobre o documentário 

não pelo fato de não estarem felizes com a produção, mas, sim, por não serem familiarizados 

com entrevistas, com reflexões necessárias ao papel que lhes é destinado nesta pesquisa, como 

fontes de informação. Ainda assim, os fragmentos de depoimentos registrados pela autora 

remetem ao sentimento de gratidão pela realização do documentário, pois acreditam que este é 

um registro de memória para a vida toda. Também enfatizaram a importância dos jovens do 

distrito assistirem à produção e perceberem as diferenças dos dias antigos e dos dias de hoje, 

valorizando o tempo presente.  

 Percebeu-se, na fala de Dona Terezinha, como ela crê que o documentário de Palma 

pode ser uma ferramenta de mobilização social a partir de discussões no espaço escolar, por 

exemplo. Na fala do Seu Vilmar, como o documentário influência na autoestima do local e de 

quem o constitui; ele sentiu-se querido e valorizado quando a equipe decidiu contar o seu lugar, 

as suas raízes e percebeu que é problemático Palma não estar inserida rotineiramente nos meios 

de comunicação como pauta. No discurso do vereador e da professora de História, notou-se 

como o documentário representa registro, objeto de memória e de afeto; como é capaz de 

eternizar ciclos e vivências. No fragmento de fala de Rogério e de Denise, viu-se a importância 

que o audiovisual tem na promoção da educação, da reflexão, do se colocar no lugar do outro e 
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do pensar sobre nossas origens. Celso comentou sobre o reconhecimento e a valorização do 

passado.  

 Todas as falas, de uma forma geral perpassam o entendimento que, para vivermos o 

presente e um próspero futuro, precisamos ter conhecimento do nosso passado; é ele quem 

justifica muito do que somos hoje como cidades, pessoas e comunidades. As falas coletadas 

giram em torno de uma ideia de recordação ou descobrimento do passado. Pouco se fala sobre 

os sonhos e desejos do distrito, muito mais sobre seus primórdios. Pensar sobre o passado e 

sobre memórias coletivas e individuais, a partir dos processos de documentar e de avaliar a 

recepção de um documentário – nos tempos obscuros que vivemos hoje, sejam eles no âmbito 

político, ético e moral – torna-se uma tarefa valiosa. Contraditoriamente, atualmente a presença 

do pensamento no futuro é muito mais evidenciada nas relações, de uma forma geral; porém, 

em Palma, o passado é o que chama a atenção de todos.  

 Em meio a polarizações políticas, à superexposição nas redes sociais e à produção e ao 

compartilhamento de conteúdo de forma irresponsável, tudo torna-se cada vez mais efêmero. 

As relações rápidas, a era da internet, o trabalho excessivo, a valorização do “ter” em vez do 

“ser”, a ansiedade, entre outras questões sociais, influencia na desvalorização da memória e o 

aspirar constantemente pelo dia de amanhã, pela produtividade, pelo que é novo. 

 Nos dias que correm, muito se esquece do papel do passado para entendermos o que 

somos hoje, e o que seremos amanhã. Nesta pesquisa, entende-se que o documentário que conta 

comunidade de Palma possibilitou a reflexão dos nativos em relação a diversos fatores, como 

suas identidades, sua história, suas memórias. A pesquisa demonstrou que a importância do 

recordar e da construção do recordar coletivo, onde cada um tem vivências e culturas 

diferenciadas que complementam-se estava adormecida em Palma, logo o documentário trouxe 

a vivacidade e eternizou em forma de audiovisual uma memória construída coletivamente 
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5.3.1.3 Escola de Ensino Médio e Fundamental Major Tancredo Penna de Moraes, localizada 

em Palma 

 

 

                     Figura 3: Registro fotográfico da exibição do documentário Palma o 8º Distrito na Escola Major 

Tancredo Penna de Moraes, localizada no distrito de Palma. 

 

A última data de exibição foi no dia 5 de novembro, na Escola de Ensino Médio e 

Fundamental Major Tancredo Penna de Moraes. Desta vez, a produção Palma, o 8 Distrito não 

foi exibida sozinha, ela fez parte do circuito itinerante cineclubista que integra o Projeto 

Olhares da Comunidade3, da TV OVO. Exibiu-se, também dois curtas produzidos pelos alunos 

da escola na oficina de 12h, ministrada pela equipe da TV OVO, em abril de 2018. 

 Chegando na escola, que abriga em média 150 alunos, percebeu-se na simplicidade dos 

desenhos de quadro e enfeites de porta que lá se tratava de um lugar simples, mas muito bem 

cuidado, repleto de carinho. Via-se um ambiente agradável, bem conservado e preocupado com 

a sustentabilidade e a preservação da natureza, havia lixeiras para coleta seletiva, enfeites de 

                                                
3 O projeto Olhares da Comunidade é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura e tem como objetivo 

desenvolver oficinas em escolas municipais da cidade e promover exibições cineclubistas em diferentes regiões, 

também de Santa Maria. 
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jardim feitos de pneu, vasinhos de mudinhas de plantas e temperos com os nomes de alunos. 

Um espaço escolar com características de escola rural, pequena e simples, porém a mais 

simpática já vista, com muitas árvores, flores e professores engajados e dispostos. Ao chegar, 

por volta das 15 horas, as crianças estavam no recreio, brincavam de bola, na quadra de esportes, 

corriam pela escola, ou conversavam. 

 Montou-se o ambiente de sessão fílmica improvisado no refeitório da escola, também 

chamado espaço multiuso. Ao entrarmos na sala o professor de música ensaiava com duas 

alunas, voz e violão, o trecho da música “A união faz a vida”, do compositor Walter L. Martins 

e juntos cantavam o 

 

(...) Quando o nosso sonho for o mesmo   
Portas e janelas e sorrisos se abrirão   
O que era um passa a ser muitos.   
E de tantos muitos faço uma multidão.  
A união faz a vida   
E nós fazemos a união   
Sozinhos somos como estrelas   
E juntos somos constelação.  
A união faz a vida   
Faz do grão a plantação   
Uma voz ajuda a outra,   
Somos melodias da mesma canção(...)”. (MARTINS, 2012). 

 

 Destaca-se este momento já que toda pesquisa volta-se para esse sentido de coletividade, 

cooperação e comunhão e percebe-se, aqui, mais um exemplo desses valores sendo 

manifestados entre gerações. O público, no geral, contava com 58 pessoas. Quase todo turno da 

tarde estava presente, o público formava-se por crianças e adolescentes dos 5º, 6 º, 7º 8º e 9º 

anos, além de crianças do 3º ano, cinco professores e duas cozinheiras da escola, que espiavam 

o movimento pela porta da cozinha. Ao iniciar o documentário, aproximaram-se do público. 

Assim que a comunidade se acomodou, o filme que conta Palma foi o primeiro a iniciar sua 

reprodução, seguido de outros três curtas.  

 O instrumento utilizado para a recepção nesta fase foi o questionário. De acordo com os 

autores Galdino Chaer, Rafael Diniz e Elisa Ribeiro (2011), a técnica engloba várias formas de 

construção, pode integrar perguntas abertas, fechadas, de múltipla escolha, dicotômicas, ou 

abarcar questões dependentes: 

 

As perguntas abertas são aquelas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao 

informante. Nelas poderá ser utilizada linguagem própria do respondente. Elas trazem 

a vantagem de não haver influência das respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador, 

pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente. Um dificultador das perguntas 

abertas é também encontrado no fato de haver liberdade de escrita: o informante terá 

que ter habilidade de escrita, de formatação e de construção do raciocínio. Já as 
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perguntas fechadas trarão alternativas específicas para que o informante escolha uma 

delas. Têm como aspecto negativo a limitação das possibilidades de respostas, 

restringindo, pois, as possibilidades de manifestação do interrogado. Elas poderão ser 

de múltipla escolha ou apenas dicotômicas (trazendo apenas duas opções, a exemplo 

de: sim ou não; favorável ou contrário). O questionário poderá, ainda, ter questões 

dependentes: dependendo da resposta dada a uma questão, o investigado passará a 

responder uma ou outra pergunta, havendo perguntas que apenas serão respondidas se 

uma anterior tiver determinada resposta. (CHAER; DINIZ;RIBEIRO, 2011). 

 

 Participaram da pesquisa pessoas entre 10 e 60 anos. Foram 19 respostas anônimas - a 

partir do questionário impresso, elaborado com 12 questões de múltipla escolha e dissertativas 

(em anexo). Ao analisar o material coletado, percebe-se que esta comunidade escolar compõem-

se, majoritariamente, por moradores de Palma, tanto professores como alunos. Apenas uma 

professora reside no meio urbano. 

 Alguns questionários foram entregues durante o filme e muitos dos pesquisados o 

preenchiam enquanto o documentário ainda estava passando. Para outros, o questionário foi 

entregue apenas ao final da exibição de todos os filmes. As instruções para o preenchimento do 

questionário foram rápidas e dadas pela diretora da escola, que tem mais controle da atenção e 

silêncio dos alunos. Os momentos de preenchimento das perguntas foram conturbados. Eram 

muitas crianças, agitadas, fazendo com que apenas uma pessoa, no caso a pesquisadora, não 

desse conta de atender a todos e responder todas as dúvidas. Isso resultou em questionários 

entregues incompletos ou com respostas incoerentes. Muitas crianças precisaram voltar à sala 

de aula rapidamente, outras demonstraram preguiça em ler e responder e outras, ainda, 

encantaram-se pelos outros filmes mostrados na exibição e responderam algumas das perguntas 

do questionário sobre o curta que abordou o tema bullying e o outro que trouxe o universo 

alienígena. Acredita-se que estes são desafios encontrados no caminho da experimentação em 

pesquisa de campo. Percebeu-se a desvantagem de trabalhar com exibições em escolas, onde as 

demandas são muitas e tudo é imediato. Apenas uma pequena parcela do grupo respondeu às 

questões de maneira inadequada, como relatado acima, não alterando os resultados 

significativamente. 

 As respostas da pesquisa trazem como momentos que mais chamaram a atenção durante 

o filme “as lendas históricas”, “a imagens de paisagens e flores”, “os depoimentos pessoais dos 

personagens”, “a história em si de Palma, como tudo surgiu”, “como a comunidade iniciou”, 

“as primeiras famílias, seus antepassados”, “a colonização”, “a formação da escola” e a “cultura 

dos povos”. Quatro participantes não souberem elencar ou definir pontos específicos do filme 

que foram significativos, respondendo, então, que o audiovisual, de um modo geral, é 

interessante, como: “todas as histórias são lindas” ou “todas as partes me chamaram a atenção”. 
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 Ao fim da análise da coleta, foi consenso que o documentário Palma, o 8º Distrito 

representa a comunidade. Todas as respostas concordaram que o filme funciona como um 

registro de memórias e uma rememoração histórica, além de ser um fortalecedor do senso de 

coletividade e do trabalho em conjunto. “Fortalecer a comunidade e fazer com que a 

comunidade creça” foi uma das primeiras respostas preenchidas do questionário, logo ao início 

do filme. Outro integrante do público participante da pesquisa escreve que o que mais lhe 

chamou a atenção foi “a doação de terras aos filhos de escravos, que gerou a comunidade do 

quilombo, pois creio que é algo que é bem distinto do padrão para a época. E a construção do 

prédio da escola, pois foi feito na forma de mutirão engajando a comunidade nesta tarefa.” A 

partir da fala sobre mutirão e engajamento da comunidade temos o sentimento de uma das 

participantes que assistiu o documentário. Ela escreve que o filme pode estimular amizades e a 

vontade de estar mais presente na vida do outro: “que as pessoas possam ser mais amigas, estar 

mais tempo junto, se juntar mais”. 

 Entre os objetivos específicos desta pesquisa era verificar se o documentário e seus 

elementos são uma ferramenta social capaz de transformar realidades. A partir da aplicação e 

análise dos questionários, entende-se o documentário como uma ferramenta de transformação 

no âmbito da educação. Obteve-se falas que demonstram a proximidade com novos saberes, 

como “para mim está sendo uma nova experiência, cada detalhe é importante para ter melhor 

conhecimento”, ou “o documentário pode fazer com que as pessoas que não sabem a história 

da comunidade tomem conhecimento sobre” e “é interessante o resgate histórico que a geração 

atual não conhecia e muitos moradores da região também não”. O fato de levar informações a 

diferentes gerações de Palma e possibilitar uma experiência fílmica documental repleta de 

dados históricos constrói um diálogo direto entre as áreas da comunicação e da educação, 

trazendo aos alunos o contato com o universo da comunicação social, da produção audiovisual, 

da história, da reflexão e do pensamento crítico a respeito da mídia, ideias pouco trabalhadas 

em meio às pautas escolares básicas.  

 Em torno da problemática sobre a invisibilidade das comunidades rurais nas agendas de 

produção dos meios de comunicação, em específico da comunidade de Palma, compreendeu-se 

que, de fato, não é usual que esta seja representada, contada, retratada, abordada, ou sequer 

mencionada pelos veículos. Foi unânime a resposta dos participantes: nunca viram nenhuma 

produção jornalística sobre Palma, seja na TV, no rádio ou em sites. Um dos participantes 

escreveu: “conheço o distrito de Palma há pouco mais de um ano e antes deste documentário 

não conhecia nada da região”. Aqui percebe-se como há uma carência de produção e divulgação 
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de informações acerca do local. Os demais escreveram: “nunca vi nada, esse é primeiro filme”, 

“se saiu alguma coisa não tenho conhecimento”, “apenas a TV OVO fala de Palma”, “ nunca 

tinha visto nada sobre a história de Palma, achei magnífico o projeto” e, por último, “nunca 

assisti nada sobre Palma, mas meu pai e meus tios me contam. É muito bom morar aqui em 

Palma”. Nota-se, aqui, como as informações e o conhecimento encontram-se principalmente no 

âmbito familiar, nas rodas de conversa, além da expressão espontânea de pertencimento e 

carinho por viver em Palma, manifestada por uma das estudantes participantes. 

 Os conceitos de identidade, cidadania e memória também se fazem presentes nos 

resultados da pesquisa. A hipótese, apresentada no início desta investigação, que reflete sobre 

o poder do documentário como fomentador desses valores é confirmada. Todos os pesquisados 

demonstram perceber esses sentidos na obra audiovisual. Percebe-se isso a partir do trecho 

“creio que é uma importante maneira da comunidade olhar para si mesma e também resgatar 

aspectos importantes de sua história o que ajuda a criar uma identidade e a sua consequente 

valorização”. Outro participante ainda escreve que o filme auxilia a criar e a valorizar uma 

identidade. Sobre memórias afetivas e pertencimento, uma das professoras escreve: “as 

declarações dos moradores contendo suas histórias lembra muito da minha avó, quando nos 

reunia para contar nossa história. A importância dessa essência é o que nos faz ser eternos”. Na 

fala anterior, apresentam-se memórias familiares, lembranças de carinho que evidenciam 

relações pessoais e atestam como o audiovisual pode emocionar e produzir significados 

diversos. Viram-se reações das crianças e adolescentes reconhecendo parentes e amigos no 

vídeo, outras ainda perguntando porque a TV OVO não foi até sua casa filmar com sua avó, 

“porque ela sabe muitas histórias”.  

 Dentre as observações minuciosas da coleta de dados, tem-se duas definições finais 

atribuídas ao documentário por parte da comunidade escolar de Palma: a primeira delas é que 

a produção serve como um registro histórico e a segunda que o documentário é uma memória, 

uma recordação de afeto. Dentre as outras opções de resposta, que poderiam definir a produção, 

tinham-se “um produto cultural” e “apenas um recurso de comunicação e informação produzido 

por uma equipe”. Em nenhum dos questionários estas opções foram preenchidas. Entende-se, 

aqui, a relevância da produção a quem o assistiu, pois definiram-no como um produto sensível, 

responsável por documentar o passado, reviver e produzir memórias, por vezes esquecidas, que 

podem impactar diretamente o futuro. Uma das participantes ressalta a importância do filme 

para os moradores de Palma: “o bom para a comunidade é saber seu histórico, suas vivências, 

como foram formados. A memória de um povo é sua maior riqueza”. 
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5.3.1.4 Grupo focal junto da equipe de produção 

 

 Pensou-se na realização do método grupo focal junto à equipe da TV OVO com o 

objetivo de coletar mais informações e interpretações sobre Palma, diferentes das já constatadas 

pela autora. Buscava-se novas fontes de informação, outros olhares sobre a produção, que conta 

o distrito, além da perspectiva dos moradores de Palma e de Santa Maria que estiveram 

presentes nas exibições.  

 A realização do grupo focal também se justifica em função dos objetivos específicos da 

autora, sendo um deles apresentar a trajetória da TV OVO como um projeto de comunicação 

comunitária. Assim, a partir do grupo focal, se tem mais um instrumento revelador das ideias, 

o papel social e modos de fazer comunicação da organização. Também é o momento de 

explorarmos outra ferramenta metodológica, além do questionário e da entrevista, dessa forma 

enriquecendo o trabalho. 

 O contato com a equipe da TV OVO produtora do documentário Palma, o 8º distrito, 

por meio do grupo focal, trouxe resultados interessantes à pesquisa, pois é no compartilhamento 

de falas, na reflexão coletiva, no calor do diálogo e no improviso espontâneo das respostas que 

nascem as constatações coletivas, as percepções individuais, a ressignificação das memórias e 

novas ideias. 

 Pela tarde do dia 19 do mês de outubro, reuniu-se na sede da TV OVO, três integrantes 

da equipe de gravação do documentário, Helena Moura (H.M.) jornalista de 25 anos, Alan 

Orlando (A.O.) formando em produção editorial de 26 anos, e Denise Copetti (D.C.), de 43 

anos, atriz por formação e diretora do filme. Contatou-se os demais integrantes da equipe, mas 

estes não puderem se fazer presente devido compromissos de trabalho ou estudo. 

 A coleta se deu de forma informal, já que os participantes são colegas de trabalho da 

autora, ou seja, já existe uma relação de convívio e troca de ideias. A gravação da coleta de 

dados que fundamenta-se na linguagem falada e coletiva foi de fácil entendimento em alguns 

momentos e, em outros, um tanto quanto embaraçada, pois percebeu-se a dificuldade dos 

informantes em ordenar as ideias para responder alguns dos questionamentos, devido a fatores 

culturais, intrapessoais e interpessoais de cada integrante. 

 O processo da produção de Palma, o 8º distrito iniciou-se “na cara e na coragem”, 

como uma das integrantes da equipe relata. Seguiram então, na coragem sem criar expectativas 

em relação ao distrito já que, “às vezes a gente se empolga e a pessoa não quer nos receber, 
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como foi em outros casos, que né, fecharam a porteira na nossa cara (...). Todo mundo foi legal, 

foi receptivo, acabamos entrevistando mais gente do que esperávamos”(H.M. 1), pois realizar 

entrevistas gravando a imagem do entrevistado, segundo o grupo, não é uma tarefa fácil, “é 

difícil, o pessoal querer falar né, tem gente que acha que não é importante, até porque a coisa 

da câmera né assusta”(D. C. 1), “intimida” ( A.O. 1). 

 Definiu-se três categorias de análise a partir da transcrição das informações do grupo 

focal sendo elas: interação com os personagens sociais e com a comunidade de Palma, produção 

e pós-produção do audiovisual. Dentre os documentários que contam os nove distritos, 

percebeu-se na fala da equipe de produção que a receptividade dos nativos de Palma à proposta 

de documentar o local e à equipe da TV OVO destacou-se em relação às outras comunidades 

retratadas no mesmo projeto. Os nativos foram acolhedores e demonstraram disposição em 

ajudar no que fosse preciso. H.M., produtora do documentário estabelece a comparação, 

 

Não participei de todos os documentários dos distritos, mas comparando com Santa 

Flora e Passo do Verde, que estamos em fase de finalização. Palma, ali pela festa de 

Santa Terezinha, conseguimos perceber que eles são muito unidos e eles nos ajudaram 

a organizar a exibição lá no salão comunitário do distrito, eles se comunicavam, 

indicavam. Um ligava pro outro, já diziam “ah vamo fazer uma mesa partilhada”, 

querendo sempre unir as pessoas. Eles nos ajudaram a movimentar e unir a 

comunidade no dia da exibição e no geral”. (H.M. 2) 
 

 No processo de contar fragmentos de uma realidade, Manuela Penafria poeticamente 

reflete: “experimentar o pulsar da vida das pessoas e dos acontecimentos do mundo no ecrã é o 

que o documentário tem de mais gratificante para nos oferecer. É, sem dúvida, um modo de 

incentivar um conhecimento aprofundado sobre a nossa própria existência” (PENAFRIA,1999, 

p. 8).  

 A teorização anterior aplica-se no cotidiano dos integrante da TV OVO. Despertam, 

então, saberes a respeito de localizações, espaços, culturas, “você vai desbravar aquele lugar, 

porque tem lugares que até conhece outros não. Eu de Palma não sabia nada, só passava na 

faixa. Sabia que tinha uma escola, um motel e um mercado (...)”. (D.C. 2).  

 O documentar, ou seja, o olhar atento a um determinado evento, grupo de pessoas ou 

problemática causa reflexão acerca de nossos hábitos cotidianos, e a equipe da TV OVO olhou 

para sua própria existência a partir do processo. Percebeu a individualidade presente na maior 

parte das rotinas de quem mora em Santa Maria, a correria diária, a falta de escuta ao outro, a 

força que o trabalho coletivo tem e a aproximação afetiva que ocorre entre os membros de uma 

equipe num processo extenso de construção fílmica, 
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a gente parar pra ouvir a história deles, porque eles são muito carentes, porque parece 

que hoje ninguém quer ouvir a história do outro, ninguém quer sentar aqui e conversar. 

Ali a gente realmente para escuta, as vezes é chato, a pessoa fala uma hora, uma hora 

e meia. Mas ela tá contando a história que pedimos, estamos dispostos a sentar ali e 

ouvir eles ficam muito felizes, talvez seja por isso que a gente deu tanta atenção, 

porque eles nos deram atenção também, nos atenderam bem também: “voltem”, 

“fiquem pra almoçar”, “vamo toma um café”. (H.M. 2) 
 

 A equipe ainda ressalta o quanto a vale a pena a imersão na comunidade para então 

documentá-la, “a gente volta cansado de lá, mas voltamos muito felizes.”( H.M.3),“é um 

ambiente totalmente diferente, uma natureza, tudo mais calmo, paisagens bonitas, coisas que tu 

não tá acostumado aqui na cidade” (A.O.2). O senso de comunidade e coletivo não foi 

perceptível apenas aos olhos da autora na coleta de dados de recepção da presente pesquisa. A 

equipe de produção também enxerga o distrito de Palma evidenciado nesses princípios, 

 

eu acho que esses valores, e essa mensagem a comunidade que proporcionou. Porque 

eles tem muito esse sentido de fazer em comunidade de fazer junto. A gente levou um 

pouco pra esse lado, porque nosso primeiro contato foi numa festa de comunidade, 

todos juntos, se ajudando, isso deu um tom. Porque a gente poderia ter chegado lá e 

estar em outra fase, o distrito, outro momento acontecendo. Mas essa ideia do coletivo, 

vai além da nossa produção de coletivo aqui na TV, porque o fazer deles também é 

coletivo, de comunidade, de união. E isso foi guiando a narrativa para tratar da 

construção de Palma, onde tudo foi construído em mutirão e tal né, então o 

documentário também fala da mensagem de coletivo.” (D.C.3) 

 

 Assim, os três participantes do grupo focal compartilham da mesma interpretação: 

Palma representa o sentido de comunidade, partilha e trabalho coletivo.  

 

“(...) Acho que esses valores eram presentes mais antigamente né e hoje talvez tenha 

se perdido.  A gente vê a construção da capela por exemplo.”. (D.C. 4);  
 
“(...) É... um doa o terreno daí todos juntos constroem a igreja.”, 
(A.O. 3); 
 
“(...) Desde carnear um bicho, eles se ajudam.. no interior é mais assim.”, (H.M.4);  
 
“(...) É uma característica de Palma mesmo, se você pensar o distrito... ele se tornou 

o que é em função disso, da comunidade querer se tornar distrito, pela distância, pelos 

problemas, é uma coisa muito deles.”, (D.C 5 );  
 
“(...) a união deles nos ajudou né, porque se eles não fossem assim tão unidos seria 

diferente. Cada distrito é diferente e vai impactar direto no trabalho da equipe.”, (H.M. 

5).  
 

 Percebe-se que os raciocínios e as percepções dos participantes são alinhadas, cada um 

com suas impressões e subjetividades, porém todos entendem Palma como uma comunidade 

calcada nos valores acima mencionados, corroborando com a ideia tem-se: 

 

Eu acho que tem um pouco de cultura, da imigração italiana que é a maioria do povo 

ali, e os italianos tinham isso assim, de vir de outros lugares, e construir junto, talvez 
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pela necessidade de sobrevivência.. e aí entra a religião junto também, que prega essas 

ideias de compartilhar. (D.C.6) 
 
Eles se ajudam, acho que talvez aqui a gente seja muito egoísta, somos sempre 

individuais, acordo vou trabalhar, vou pra casa, tô cansado. Lá não.. é no coletivo, na 

amizade, os vizinhos, se cuidam, os trabalhos demandam ajuda uns dos outros, a horta, 

os bichos.  E eles têm uma preocupação uns com os outros. Se chega alguém estranho 

eles já se avisam sabe? Isso é muito legal. Nós aqui na cidade não, acho que ninguém 

tá preocupado com o que ta acontecendo na casa do vizinho, a gente é muito 

individualista talvez aqui na cidade. Eles não, eles se visitam, se convidam, a gente 

aqui parece que não temos “tempo” pra nada. Então.. que coisa boa tu ir no teu vizinho 

tomar um mate, botar conversa fora, que coisa boa. Aqui não, isso quase não acontece, 

trabalhei to cansado, vou pra casa dormir. Isso é muito ruim né? Ai que coisa ruim. A 

qualidade de quem mora pra fora eu acho que é bem melhor do que a nossa. ( H.M. 

6). 
  

 A partir do perfil da comunidade de Palma revelado e traçado nas linhas anteriores pelo 

discurso do grupo de entrevistados, desenvolve-se sobre a categoria interação com os 

personagens sociais e com a comunidade de Palma, 

 

(...) Mas principal de experiência positiva é que a gente foi muito bem recebido pela 

comunidade, aí entrar nesse outro universo, em outras vidas né, a gente vai se metendo 

na vida das pessoas, no seu dia a dia. E eu acho que isso é bacana, a gente criou laços 

assim né, que a gente tem vontade de ir de novo, de ver assim, eu sinto né?! a gente 

fica com essa impressão de cada um que a gente visitou.. o que será que tá fazendo? 

Como que ta né? Porque algumas coisas aparecem no documentário, mas tem muitas 

outras coisas, histórias que não aparecem no documentário e tem muito mais 

significado pessoal pra gente, muito além do que foi exposto ali, de cada pessoa. É 

positivo nesse sentido de ter tantas histórias. De ver assim que muitos tem desejos em 

comum assim.. pro distrito de melhorar, das coisas darem certo, ou de ter as mesmas 

preocupações, ou mesmo sentimento de que o pessoal vai embora, de que a 

comunidade ta ficando com pessoas só de mais de idade.. então é meio consenso... e 

você acaba entrando nisso.. Se torna próximo também das experiências.” ( D.C. 7). 
  

 De acordo com as respostas do grupo focal, a identidade da comunidade e suas questões 

culturais resultaram numa relação de interação positiva entre produtores e receptores, “foi o 

distrito que melhor nos recebeu, todo mundo abria a porta já com um sorriso pra nós, foi 

diferente em Palma sabe? Todos dispostos a nos ajudar. E a exibição que a gente fez lá lotou. 

Todo mundo se interessou, foi ver o resultado.”, (H.M.7).  

 O filme Palma, o 8º Distrito foi considerado a melhor produção do ciclo de 

documentários sobre os distritos, por parte de quem o produziu e o fator principal para esse 

feito nasce da interação, da forma como o contato de produtores e receptores se estabeleceu, 

 

“ a gente criou um vínculo, conversamos tanto que parecíamos  tão de casa, tão 

amigo.”, ( H.M.8 ); 
 

 (...) acho que foi esse que foi o diferencial, a conversa.”, (A.O 4 ); 
 
“(...) a gente já falou tanto com as pessoas, que elas já tinham nos contado tudo,  aí na 

hora de gravar será que não vão se chatear de repetir tudo, ou esquecer metade. Essa 
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relação de boa conversa que criamos fez eles se sentirem mais dispostos, tranquilos.”, 

(H.M.9); 
 

“(...) é bem uma troca, eles já recebiam com uma aguinha, com uma coisa, se a gente 

fazia eles ficarem a vontade foi porque nós ficamos a vontade com a recepção deles. 

Não ficávamos nervosos, duros.”, ( D.C 8 ). 
 

 O processo de interação não se articula só nos contatos iniciais. Ele foi constante e 

acompanhou todas as fases de produção, até a exibição. A interação se mostra face a face - 

diretor e personagem e também se mostra na conexão personagem e público. Além da interação 

personagem e câmera, 

 

o que se filma é a interação, pois mesmo quando se tem como objetivo a verdade dos 

fatos, a presença da câmera já interfere no real, por isso é que, para muitos 

acontecimentos sociológicos pode nem mesmo ser necessário decidir qual a mais real, 

se a impressão criada ou a que o ator tenta impedir que o público receba (GOFFMAN, 

1999, p. 66). 
  

 Ao promover uma discussão coletiva e colaborativa sobre as etapas de produção do 

documentário no momento do grupo focal, produziu-se diversos significados, um deles foi que 

“as características do povo de Palma deram o tom ao documentário.”, ( D.C. 9), ou seja, a obra 

tinha um estilo prévio, roteiros e ideias pré estabelecidas, mas o que de fato guiou a narrativa e 

a tornou diferente dos outros vídeos do projeto Por onde Passa a memória da cidade foi o 

contato, a troca, a influência direta da identidade do distrito na temática do documentário, 

 

(…) Não podemos também ficar nos policiando muito, claro temos os limites do 

processo, mas eu acho que também estar aberto para o que vem. É claro que existem 

várias formas de fazer um documentário, mas se você já tem uma ideia muito pré-

concebida você pode ficar muito preso numa coisa e não aproveitar o que vem junto, 

o que aparece no caminho e isso que vai dar o norte depois. Ir muito quadradinho não 

dá, temos que ter a liberdade de ir construindo conforme formos conhecendo o lugar. 

(D.C.10). 
  

 Tratando, ainda sobre como se deu o estilo do documentário, tem-se o elemento da 

equipe também em frente às câmeras,  

 

(...) a ideia de mostrar a equipe, principalmente porque a TV conta histórias dos 

outros, mas também tem sua própria história. Ela mostra o por trás, o como fazer 

audiovisual.. Isso ajuda a mostrar quem é a TV OVO, e o que ela faz (D. C. 11 );  
 
(...) a gente nunca mostra, nunca fala da gente (H.M.10);  
mostra o trabalho coletivo (A.O 5);  
 
(...) a gente também se torna personagem atrás das câmeras né, a gente tá ali 

trabalhando, a gente é importante, estamos contando a história deles. Também 

gostamos de nos enxergar, fica um registro para nós da TV, vendo nossa função, 

fazendo tudo ali, é bem bacana (H. M. 11); 
 



65 
 

 Além disso, outras diferenças apresentam-se e também semelhanças com as produções 

já finalizadas que abordam o distrito, 

 

As diferenças posso dizer que é o ritmo, o modo dele, que não é um documentário 

expositivo como a maioria dos outros do “Por onde Passa a Memória da Cidade” e 

sim participativo que mostra a equipe interagindo e trabalhando ali na gravação. 

Semelhanças talvez seja a utilização dos depoimentos e junto disso imagens de 

cobertura, em cima dos depoimentos, isso todos os documentários daqui da TV tem, 

as paisagens, o ambiente, o entrevistado fazendo suas tarefas do dia-dia. (A.O.6,). 
  
A linha de perguntas também é parecida, sempre tem isso de querer entender como o 

distrito surgiu, tem em todos quase, a origem do nome, a fonte de renda do local.. 

algumas coisas que são associadas a formação mesmo, informações básicas pra dar o 

contexto, situar o local. Eu situo os documentários muito relacionados aos seus 

diretores, então são diferentes porque cada um tem o seu diretor que varia, não 

costumamos repetir muito. E cada diretor tem seu olhar, dependendo da formação, das 

referências. É um processo de experimentação, de exploração, foi meu primeiro, não 

digo meu, nosso! O fazer coletivo tem isso. Sei que tem outros documentários que são 

muito o perfil do diretor, um que é mais jornalístico, outro mais em outro ritmo. Cada 

um tem sua linguagem, seu jeito. (D.C. 12). 
 
Outras diferenças, como já falaram foi que a equipe tinha evidência e também o 

número de entrevistados, colocamos muitas histórias, queríamos que tudo que 

ouvimos as pessoas pudessem saber também, tanto que foi o mais longo de todos. O 

primeiro corte 50 minutos, “ah não vamos conseguir diminuir”, segundo corte 45 

minutos e dava uma dor no coração da gente cortar, mas não.. vamos lá. Foi o 

documentário mais longo do projeto dos distritos. Foi tudo diferente, a equipe a 

interação. O número de pessoas, e nós nos ajudamos, ficamos mais próximos foi muito 

no coletivo esse documentário. (H.M.12). 
  

 Desafio e trabalho coletivo são palavras norteadoras do processo, foi a primeira 

experiência de Denise como diretora de um audiovisual, ela e o grupo atestam que o trabalho 

colaborativo foi de suma importância para o resultado final e para os processos de aprendizagem 

de cada um, 

 

(...) por mais que cada um tivesse a sua função, eu acho que foi muito conjunto, não 

teve assim.. “ah é fulano que faz só isso”, por que a gente acaba fazendo todo mundo 

junto, depois se definem alguns papéis. Mas é desde a pesquisa, de tudo, não foi só 

uma pessoa ou outra, duas ou três, eu acho que teve um trabalho bem em conjunto (...) 

é que a gente vai gravar, vai produzir, fazer a pré e não sabe o que vai encontrar.. e aí 

o coletivo acontece nas gravações e no depois também, porque né não é só o meu 

olhar tem o do Alan o da Helena na hora dessa parte da edição da decupagem né, 

porque muita coisa, você acaba não tendo certeza de tudo quando faz.  E só depois vai 

construindo isso (D.C.13). 
  
Eu nunca tinha participado de uma produção assim grande da TV, eu sempre fiz vídeos 

pequenos e tal, Palma foi o primeiro documentário mesmo que eu participei e como 

as gurias falaram.. é a gente aprende muito fazendo, na prática mesmo, tu chega na 

hora e tem que fazer o negócio e faz e aprende assim. Muitas vezes eu fui pra Palma 

e não sabia que eu teria que fazer o áudio, mas acabei fazendo o áudio e acho que deu 

certo. E eu nunca tinha feito um áudio daquela maneira. E edição também, nunca tinha 

editado um documentário dessa importância e é isso. Tipo teve dias de gravação que 

acordamos bem cedo e eu acordava e não pensava.. nossa vou ter que acordar cedo 
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pra fazer gravação de Palma era diferente.. era tipo vamo lá, vamo grava, vamo fazer, 

é isso que a gente gosta. (A.O. 7). 
  
Bem como a Dê falou, não são funções específicas, porque tipo eu fiz a produção e 

quando não tinha ninguém pra fazer o áudio eu fiz o áudio e daí também na edição 

montamos junto a história sabe?! A Dê eu o Alan.. pra ver o que vinha primeiro, tudo... 

então, é um conjunto ninguém faz só isso, todo mundo se ajuda, cada um exerce um 

pouco pra se ajudar. (H.M.13) 
  
Eu acho que aprendi bastante pq tipo mudou muito, principalmente em Palma, pq 

pegamos junto a produção, desde o início a mesma equipe. Em Santa Flora, passei a 

trabalhar no meio já. Eu aprendi muito com todo mundo sabe?! muito com a Dê, com 

o Alan, com o Alex, com o Heitor. Todo mundo se ajuda e é um trabalho que a gente 

aprende horrores. (H.M.14). 
  

 Os desafios de gravação são vencidos e os obstáculos da pós-produção surgem. Pela 

relação tranquila e amigável que se construiu foi difícil deixar algum personagem de Palma de 

fora do vídeo, 

 

o problema foi que aí a gente conheceu muita gente, horrores de gente e daí não 

conseguimos reduzir nada.. Nunca antes aqui na TV teve um documentário com 15 

pessoas entrevistadas e eu dizia “Dê chega, tu é louca, a gente já ta em sete”, “a gente 

já tá em 10”, “Dê chega a gente já tá em …”. Daí quando fechou 15 pessoas! Meu 

deus!! Num documentário é uma barbaridade, meu deus do céu (H.M.15). 
  

 A última categoria a ser analisada é a pós-produção, a qual envolve o grupo em diversas 

funções e é a etapa fundamental para o sentido final que o audiovisual terá, 

 

Nos dois momentos cruciais para a construção do documentário, a fase de produção 

propriamente dita (filmagens) e a de pós-produção(montagem), o documentarista 

organiza diversos elementos:  entrevistas, som ambiente, legendas, música, imagens 

filmadas in loco (incluindo as imagens de arquivo) reconstruções, etc. A organização 

implica variadas escolhas: pessoas, ângulos, sons, palavras, justaposições de imagens 

etc. (...) Cada seleção que se faz é a expressão de um ponto de vista, quer esteja ou 

não consciente disso. Assim, a sucessão das imagens e sons, cujo resultado final é um 

documentário, tem como linha orientadora o ponto de vista adotado e encontra na 

criatividade do documentarista seu principal motor" (PENAFRIA, 1999). – 

transformar em texto. 
 
O pior é aqui na TV depois, acho que na hora da edição.. que aí montamos e um não 

gosta, e temos que continuar, e tá longo e corta e corta e corta... tipo foram 15 

entrevistas sabe num documentário? Daí deixar histórias de fora doí um pouco né?! 

porque tem muita coisa pra gente contar, que a gente queria que todo mundo 

soubesse.. ããã do que a gente viveu, do que a gente conheceu lá. E no fim não dá. Só 

a gente que foi lá sabe de tudo, o resto do pessoal não, a gente decupou, cortou pra 

poder ter um documentário de 35 minutos. (H.M.16) 
 

 A última etapa da pós-produção foram as exibições, a hora levar ao público como foram 

retratados. O momento foi avaliado pelos participantes do grupo focal como positivo e 

surpreendente para os receptores. Houve troca, interação, risadas e emoção, 
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No momento da exibição quando se enxergaram acho que gostaram muito, teve 

histórias como a Dê falou que não colocamos. A gente fez um resumão, eles gostaram 

de se ver, de escutar e conhecer histórias que muitos deles mesmo morando ali não 

conheciam e os filhos, netos, o pessoal mais novo.. “ah nem sabia disso”, até pessoal 

de mais idade mesmo.. não conversam. Então acho que a gente apresentou pra eles, 

talvez, um distrito que nem eles mesmo conheciam a história. (H.M.17). 
 
(...) instiga uma troca entre eles né, puxar mais histórias, a união deles.  Tiveram 

histórias de Palma comuns que muita gente conhecia, mas a partir de perspectivas 

diferentes do que foi contado, quando discordam.. Tem algum evento que acontece 

também e tem a memória coletiva daquilo. É bacana ver o outro falando sobre um fato 

que outro conta. Pra eles se vê é legal e ver o outro também, eles brincam uns com os 

outros, “ah fulano tá sempre mentindo”, tem essas coisas, “ah, beltrano aumenta as 

histórias”. E ficam rindo, descontraí, gera interação. Foi muito legal, o pessoal do 

quilombo foi lá assistiu.. O seu João Lima tava emocionado, e isso é bacana. (D.C.14). 
  

 O que resta ao fim da produção é a saudade, permitindo constatar que vínculos foram 

criados e que o processo de produção foi agradável, 

 

E dá muita saudade porque, a gente vai, vai, vai grava, grava. A gente fica em contato 

com eles o tempo inteiro, mesmo quando a gente não tá lá, a gente ta ligando e depois 

que gravamos, parece que a gente some da vida deles. E eu fico às vezes mal porque 

parece que a gente esqueceu deles, mas não... a gente só tá num período de 

decupagem, de edição e eu fico, aí será que eles acham que a gente esqueceu deles e 

que foi só uma conversa, que a gente não vai voltar mais lá pra mostrar pra eles. As 

vezes eu penso nisso.. e fico um pouco triste sabe? daí a gente explica que demoramos 

mesmo que às vezes estamos fazendo ao mesmo tempo dois, três documentários, 

demora mesmo.. e quando a gente mostra e exibe é muito legal. É claro que às vezes 

a gente fica pensando neles, e dá vontade de ir lá tomar um mate, porque criamos um 

vínculo e é legal principalmente de estar pra fora, sair aqui de Santa Maria, respirar 

um ar diferente. (H.M.18). 
  

 Ao fim, além do sentimento da saudade o que fica também é, “o sentimento de conhecer 

outras histórias e ver as possibilidades de contar.”, (D.C.15), 

 

Fizemos esse documentário ele terminou, mas com essas mesmas pessoas poderíamos 

ter feito outro material totalmente diferente, outro viés, ou explorar mais alguns 

personagens, que até as pessoas questionam que a gente não quis se aprofundar. Mas 

claro, o documentário foi bem recebido, ninguém reclamou que não gostou ou coisa 

assim. Então fica o saber que dentro de um lugar dá pra contar tantas outras histórias 

e fazer tantos outros documentários né, que aquelas pessoas têm suas vidas.. É um 

registro de uma pessoa, de um lugar, tem pessoas idosas, que tem uma bagagem que 

pelo menos tá registrado. É legal, fica pros filhos pros netos. Essa função do 

audiovisual é legal você ter uma memória através da história oral e aquilo vai 

continuar, eles tem o DVD podem mostrar pra outras pessoas, e isso pode instigar 

outros registros, ou lembranças de outras histórias, mostrar nas escolas. Porque hoje 

em dia assim pouco se conversa, ninguém fica sabendo do passado, nem da história 

da família, nem de ninguém e se perde.. A história de cada um tem a ver com a pessoa 

que se é hoje, é uma construção, é uma identidade. E fora as pessoas, o próprio 

município aqui de Santa Maria, são vários distritos e cada um tem a sua importância 

na história de Santa Maria, como se desenvolveu, as primeiras famílias, tudo se 

desenvolveu, tem relação e por exemplo ali em Palma, que eu acho que pesa bastante, 

antigamente eram grandes fazendas, isso era uma coisa que pensava, de ter escravos, 

algo que parece tão distante da gente, a gente falar em escravos e você vê ali que tem 

descendentes e um pessoal que ainda sofre um monte em relação a isso. A gente fala 

dos resquícios que ainda tem.. até pouco tempo atrás tinha figueira lá, onde açoitavam 
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né.. mas assim isso é meio incerto, ninguém sabe exatamente, pq tem as histórias que 

aconteceram e as que se criaram em cima disso né. Histórias que passam a existir 

dentro de cada um, de como foi contada a pessoa (...) (D.C.16). 
 

 Dentre as vantagens da realização do grupo focal teve-se o clima relaxado das 

discussões e trocas de ideias, a confiança dos participantes em expressar suas opiniões pois 

estavam confortáveis e entre pessoas de seu convívio. Acredita-se que uma análise aprofundada 

do desenvolvimento do documentário nunca tinha sido feita pelo grupo. Percebeu-se a 

satisfação ao relembrarem da produção e avaliarem seus pontos positivos e negativos - atividade 

importante para os próximos trabalhos, para evolução de habilidades e aprendizado. Quando se 

pensa nas desvantagens tem-se a dificuldade de reunir a equipe em um grupo maior para a 

conversa coletiva, devido os horários habituais de cada um e a interferência na rotina de trabalho 

da TV OVO.  

 Alan e Helena sentem saudades do contato com os moradores de Palma, das conversas, 

da correria de trabalho, Denise também, porém nota-se uma vontade maior nela de conhecer e 

contar novas histórias, “o bacana de tudo é a vontade que fica de fazer outros (documentários) 

né?”. De modo geral a realização do  grupo focal com a equipe da TV OVO propiciou novas 

reflexões sobre a produção do documentário, a mensagem que este buscou transmitir e os 

resultados finais do processo, todos esses fatores auxiliam na leitura do produto e, logo, na 

compreensão do processo de recepção pois passa-se a entender melhor a obra e assim seus 

personagens, passa-se a identificar impressões que a exibição do documentário ocasiona em 

quem a assiste, as reações, os sentidos que provoca.  

 Interpretou-se aqui a totalidade do que está sendo estudado em um contexto particular, 

sob o olhar da equipe de produção envolvida. Buscou-se ao longo de toda pesquisa de campo 

explorar e valorizar o ponto de vista dos participantes, de forma a conhecer os seus valores, 

significados, crenças, pensamentos, bem como as vivências de cada um. Observou-se 

subjetivamente e objetivamente os dados, assim aproximando-se do interno e do externo de 

parte do grupo de Palma que respondeu a pesquisa de recepção proposta e como já dito, não 

apenas pela ótica da autora, mas, também pela equipe de produção do filme que são 

essencialmente coparticipantes da busca por conhecimentos e resultados da presente análise de 

recepção. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Concluir o estudo de recepção do documentário, que conta o distrito de Palma, é 

gratificante, no amplo sentido que essa palavra representa. Este trabalho chega ao fim como 

apenas uma análise de recepção - a partir de um olhar, de uma perspectiva, costurada a conceitos 

de memória, identidade e comunicação comunitária. Procurou-se sentir a comunidade e assim 

correlacioná-la com os conceitos aplicados.  

 O processo de um trabalho de conclusão de curso possibilita experienciar a dificuldade, 

as angústias e inquietudes, mas também a satisfação de vivenciar um pouco do universo da 

investigação científica. No desenrolar desta pesquisa, observou-se um despertar à reflexão, às 

problematizações, à leitura, à revisão e reformulação de ideias.  

 Tendo como ponto de partida a recepção do documentário Palma o 8º Distrito, o estudo 

dedicou-se a entender como a produção audiovisual em espaços rurais, invisíveis para a grande 

mídia, colabora no processo de construção de cidadania, seja na comunidade de Palma ou no 

espaço urbano. Assim, entende-se que não há um modo absoluto de interpretar os resultados: 

tudo depende das vivências e bagagens de cada indivíduo, tudo constrói-se constantemente, é 

mutável e plural. 

 A entrevista, principal ferramenta para a conclusão desta pesquisa de recepção, esteve 

presente em todos os momentos da trajetória acadêmica no curso de Jornalismo e nunca 

mostrou-se como um grande desafio. Aspectos como a timidez, a pouca desenvoltura e a 

dificuldade na formulação rápida de perguntas não se apresentaram durante os quatro anos de 

graduação; entrevistar foi uma tarefa tranquila. Conversando com astrólogos, professores, 

psicólogos, artistas, estudantes e fazendo várias enquetes na rua com pessoas dos mais variados 

estilos e contextos. Porém, em enquetes, por exemplo, as respostas são mais superficiais e 

rápidas; desta forma, o contato também. Mesmo assim, foi possível experienciar momentos de 

entrevistas diversos, como com artistas de rua, e os entrevistados geralmente sentindo-se à 

vontade com os questionamentos propostos. Não foram trabalhados apenas discursos de 

autoridade que dominam a oratória ou determinados assuntos. A maioria das pessoas abordadas 

ao longo desses anos possuía grau de escolaridade alto ou familiaridade com o ato da entrevista 

e fluidez no discurso oral. Enquanto a maioria dos entrevistados que integram esta investigação 

não possuem as mesmas características; pelo contrário, existiram barreiras durante a coleta de 

dados, ainda mais quando saiu-se do centro e iniciou-se o processo em Palma.  
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 Outro fator referente às dificuldades encontradas durante o período de pesquisa foi a 

agenda de exibições do documentário. No início do ano, três exibições eram previstas: duas em 

Palma e uma no centro de Santa Maria. Apenas a exibição na feira do livro manteve-se na 

mesma data, as outras demoraram para serem marcadas e remarcadas pela diretora do filme e 

pela equipe de produção da TV OVO, que, por fatores externos – como a agenda dos locais 

escolhidos para a exibição, os horários disponíveis da equipe da TV para o deslocamento e a 

quantidade de responsabilidades a se cumprir dentro dela, já que a demanda de trabalho 

voluntário abrange diversos outros núcleos de produção. Em específico, a última exibição foi a 

mais problemática: a Escola Major Tancredo Penna de Moraes passa por dificuldades 

administrativas e educacionais. No mês de outubro, data em que a exibição do filme de Palma 

aconteceria, a escola encontrava-se sem cozinheira. Por isso, a diretora cumpria a função de 

cozinhar para os alunos e ao mesmo tempo buscava organizar as demais situações escolares. 

Portanto, produzir uma sessão cineclubista diante deste contexto tornou-se inviável. Esperou-

se, então, a normalização. Controlar o nervosismo e ansiedade por ver o tempo correndo foram 

recorrentes no percurso. 

 A primeira coleta de informações se deu na feira do livro e foi desafiadora em função 

de questões técnicas, da amplitude do local de exibição e do tempo curto e agitado de quem 

leva a vida urbana, enquanto a primeira coleta de entrevistas no distrito foi apresentou, 

majoritariamente, dificuldades de expressão, linguagem e oratória de boa parte dos 

participantes da pesquisa e moradores de Palma. Estimulou-se a reflexão e a expressão das 

ideias, mas os resultados obtidos, em sua maioria, foram curtos, ou até mesmo fugiam da ideia 

central do questionamento proposto. Mesmo assim, o material coletado é rico e capaz de 

responder às indagações do trabalho, fundamentar a pesquisa e produzir ainda mais 

significados. Na terceira coleta de dados, mais uma vez numa exibição em Palma, novamente 

na escola, aplicou-se questionários a um público composto por crianças e adolescentes. 

Percebeu-se, mais uma vez, o tempo como obstáculo: muitas crianças precisavam voltar às salas 

de aula. A idade das crianças também foi agravante: muitas eram novas demais para responder 

o questionário e, após a coleta, a compreensão das letras nas folhas preenchidas foi desafiante, 

assim como o fato de a exibição integrar outros três curtas, desviando a atenção integral do 

documentário sobre Palma.  

 A partir da coleta de dados nas três exibições do documentário em diferentes espaços e 

da realização de um grupo focal com a equipe de produção do audiovisual, compreendeu-se o 

processo comunitário de desenvolvimento do distrito de Palma e a interpretação do 
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documentário por parte dos receptores como elemento capaz de construir a identidade, 

promover a cidadania e a rememoração de lembranças e compartilhamento delas. Viu-se, 

também, o senso de comunidade, união e partilha por meio do documentário, pois ele promoveu 

encontros na comunidade para as exibições, que resultaram em conversas longas e interação 

face a face. Ao verem no audiovisual que o distrito historicamente nasce da união, estimulou-

se esse sentimento entre os moradores. Em alguns, notou-se que a produção promoveu a 

valorização das origens, da identidade e do sentimento de pertencimento e do orgulho por ser 

de Palma, pois, após a exibição do filme, conheceram sua história e conheceram-se melhor. O 

filme possibilitou um despertar de lembranças, viu-se que a partir de uma memória contada no 

filme individualmente, várias outras eram acionadas por parte de quem o assistia. Gerou 

sentimentos que afetam diretamente o cotidiano do distrito, a autoestima local, a possível 

motivação em prol do desenvolvimento e a busca de melhorias para a comunidade: esperança 

para o futuro.  

 No grupo focal, percebeu-se que a comunidade também beneficiou a equipe da TV 

OVO. Toda energia coletiva que fluiu no distrito auxiliou no processo de gravação, pois os 

moradores cooperavam, indicavam pessoas, caminhos, mobilizavam o grupo para a primeira 

exibição, divulgavam e organizavam o momento e, além disso, o contato com Palma inspirou 

a equipe da TV a olhar ainda mais pra produção coletiva que, por vezes, na correria do dia se 

perde, dando lugar a ações isoladas. 

 Outro ponto resultante desta pesquisa foi a constatação de que investigações científicas 

referentes às práticas da TV OVO são cada vez mais numerosas no âmbito acadêmico. No início 

desta investigação, pensava-se não encontrar muito conteúdo aprofundado trabalhando ou 

citando a TV OVO a partir de alguma perspectiva. Hoje, percebe-se que este número é 

crescente. 

 Buscou-se pensar no papel dos comunicadores como molas propulsoras para o 

desenvolvimento da cidadania, de memórias, de registros, de reflexões. Entende-se, aqui, como 

o comunicador tem poder de desconstruir barreiras, de impulsionar o pensamento crítico, de 

promover a autoestima, de auxiliar no desenvolvimento de locais, movimentos e organizações. 

Enfim, da sociedade como um todo. Os relatos de quem foi representado no filme, e de quem o 

assistiu, demonstram estas ideias, a TV OVO também atesta essa afirmação. Como coletivo e 

projeto de comunicação comunitária, o grupo deu novos sentidos à comunidade de Palma, 

transformando suas histórias em um elemento que torna-se um modificador social, o 

documentário. É a partir dele que a diversidade pôde se expressar. As histórias contadas 
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transcendem as páginas dos livros, do espaço virtual e das conversas olho no olho e ganham 

contornos audiovisuais circulando, ressignificando, estimulando, apresentando e criando 

memórias coletivas ou individuais - lembranças afetivas de uma comunidade do interior. 

 Por meio do audiovisual comunitário, aqui apresentado, as falas da comunidade rural 

são potencializadas, cria-se um espaço de troca e fomento cultural com o processo de produção 

e exibição fílmica do projeto. O documentário conta parte do distrito de Palma, pois não é 

possível representar uma comunidade inteira em uma produção fílmica e sim apenas um recorte 

do todo - uma representação parcial, atitude adotada pela equipe em função econômica, 

funcional e técnica.  

 O filme faz uma articulação da narrativa que enfatiza a relação entre realizadores e 

personagens, é interativo e dinâmico. Percebeu-se, por meio das entrevistas e do questionário, 

que quem assiste o documentário consegue identificar-se com os dramas humanos 

apresentados, emocionar-se com as histórias antigas e refletir sobre as aspirações para o futuro. 

Deste modo, conclui-se que a abordagem de documentação adotada beneficiou a imagem de 

Palma, não utilizando estereótipo negativos geralmente associados às comunidades rurais pelas 

mídias tradicionais. Este estudo faz repensar o papel de comunicadores e pesquisadores e 

atentar para a linha de produções comunicacionais que promovam olhares contra hegemônicos 

e façam comunicação buscando a melhoria das condições de vida de uma comunidade. 

 Por fim, esta pesquisa foi significativa para dimensionar a importância e a necessidade 

de ouvir o outro, de amplificar a voz de quem muitas vezes é silenciado, de colocar-se à 

disposição para o diálogo e a reflexão. Pesquisar recepção, no contexto da comunicação 

comunitária, é, em primeiro lugar, estar disponível, ter paciência e ter sensibilidade para 

identificar o que é dito, e não só dito pelas palavras, mas também pelo olhar, pelas expressões.  
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APÊNDICE A 

 

Bloco de questões propostas em grupo focal junto da equipe de produção do documentário 

Palma, o 8º Distrito- da TV OVO. 

 

1. O que cada um desenvolveu de funções dentro do processo de documentar o distrito de 

Palma? E como foi pra vocês estar atuando nessas áreas, numa perspectiva pessoal...? 

a) O que ficou de experiência positiva e negativa desse trabalho? 

  

2. A gente sabe que o vídeo foi produzido em 2017 então, sobre as memórias desse trabalho o 

que vocês têm a me contar? O que mais marcou em cada um de vocês durante o processo? 

  

3. Sobre proposta estética do documentário. porque adotaram o estilo de mostrar a equipe em 

frente a câmera... Como chegaram a essa conclusão...? Acreditam que funcionou como 

imaginaram, que produziu um significado bacana? 

  

4. Sobre a comunidade, qual era a expectativa de vocês antes de entrarem em contato com eles? 

a) E como de fato foi o contato de cada um de vocês com os personagens do 

documentário e a comunidade no geral? 

  

5. Como vocês avaliam o resultado do doc. Palma? O vídeo prontinho, a edição, o roteiro, as 

histórias que foram abordadas, o tempo, o estilo, a trilha? E  como acham que comunidade 

recebeu o filme nas duas exibições?  

  

6. Como o doc. de Palma se situa em relação as outros documentários do mesmo segmento, ou 

seja, do projeto Por Onde Passa a memória da cidade. É diferente, o que mudou na proposta 

dele em relação aos outros já produzidos? Tem muitas semelhanças, poucas? Em quais áreas? 

 

7. Sabemos que a produção de um documentário leva tempo... Então a partir deste contexto, o 

que restou quando acabou Palma? Não ficou algo desconfortável, um sentimento de saudade 

talvez, por terem trabalho durante um tempo específico numa proposta e ela finalmente chegar 

ao fim? E aí o que se deu depois do fim? 
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APÊNDICE B 

 

Questionário aplicado na exibição do filme Palma, o 8 distrito na EMEF Major Tancredo 

Penna de Moraes - escola localizada em Palma. 

  

Depois de assistir o Documentário Palma, o 8º Distrito responda: 

  

1. Localidade que vives: 

  

 (   ) Palma                                   (   ) Santa Maria                          (   ) Outros 

  

2. Faixa etária: 

  

(  ) Menos de 10 anos 

(  ) De 10 a 18 anos 

(  ) De 18 a 30 anos 

(  ) De 31 a 40 

(  ) De 50 a 60 

(  ) Acima de 60 

 

3. Escolaridade: 

 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino  fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

  

5.  Ocupação/ Função/ Emprego: 

(  ) Professor 

(  ) Estudante 

(  ) Outros: _________________ 
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6. Na tua opinião o documentário Palma, o 8º Distrito representa a comunidade de Palma? 

  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em parte 

  

7. Qual parte do filme que mais chamou a atenção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Acreditas que o filme Palma o 8º Distrito pode ser uma ferramenta para fortalecer a 

comunidade, o coletivo, o trabalho em conjunto? 

  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em parte 

  

 9. Será que o filme tem o poder de ajudar na construção da identidade, da cidadania e das 

memórias do grupo de Palma? 

  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em parte 

  

10.  A produção da TV OVO - Palma, o 8º Distrito serve como: 

  

(   ) Um registro histórico do distrito de Palma. 

(   ) Uma memória, uma recordação de afeto que trata sobre Palma. 

(   ) Um produto Cultural. 
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(   ) Apenas um recurso de comunicação e informação produzido por uma equipe. 

  

11. O que o filme pode trazer de bom à comunidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Palma costuma ser retratada pelos jornalistas? Você já assistiu ou leu algum material sobre 

o distrito produzido pela mídia? Conte sobre a experiência. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. A)Se sim, como essa mídia tradicional conta Palma?  De modo geral é de uma forma 

negativa e simples ou positiva e aprofundada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A 

 

Transcrições das entrevistas coletadas na Feira do Livro 2018 - Praça Saldanha Marinho, 

02/ Maio /2018. 

 

1. Miguel Alves de Fonseca/ 66 anos/ aposentado/ morador de Santa Maria  

Entrevistadora: O que o senhor destacaria do filme, o que está gostando de assistir? Sabe 

as pessoas seriam mais calmas e mais conscientes se valorizassem as raízes como as pessoas 

do documentário. Eu sempre gostei de documentário, a gente sempre aprende muitas coisas. 

Entrevistadora: Tu achas que esse documentário olha pras comunidade, valoriza? Esse 

documentário valoriza muita a comunidade sim. 

2. Priscila Koling/ 23 anos/ estudante de arquitetura  e urbanismo da ULBRA/ moradora 

de Santa Maria.  

Entrevistadora: Agora que o documentário já está quase no fim, como tu avalia a 

produção? Achas que esse tipo de trabalho é interessante? Em que sentido? Construções 

como esse documentário são ferramentas muito importantes pra quem é do distrito. Eu cheguei 

a ficar emocionada. Assisti esse e o do Arroio do Só. Então imagina quando o pessoal de lá for 

assistir. Porque são poucas as pessoas que dão atenção e registram esses lugares.   

Entrevistadora: O que te chamou mais atenção? 

Achei a narrativa do doc. bem alto explanatória, fácil entendimento, filmagem muito boa, a 

fotografia... As pessoas e a comunidade retratada vão ficar ainda mais emocionadas do que eu 

fiquei de ver toda história delas, dos relatos dos amigos, dos vizinhos, de todo mundo que vive 

uma realidade semelhante à delas, é a história delas, o local delas, tem toda identidade delas. 

3. Tânia Maria Piveta Viero Bezerra/ 63 anos/ professora aposentada/ moradora de 

Santa Maria. 

Entrevistadora: Por que tu e a tua filha vieram hoje até a praça assistir o documentário? 

Minha mãe que participou, achei maravilhoso, muito bom né.. tem que cortar né, fazer o que. 

Mas acho que valoriza né. Claro que tem que cortar né, é mais superficial. Mas é muito bom, 

valoriza e instiga a vontade de conhecer. Santa Flora não conheço e agora com o trailer fiquei 

com vontade de conhecer. Não vivo mais lá, minha mãe mora lá e vamos lá todo final de 

semana.”   

4. Thaís Viero Bezerra/ 25 anos/ formada em turismo e relações públicas/ moradora 

de Santa Maria.  
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Entrevistadora: E o que tu pensas a respeito desse tipo de produção? Como tu avalia o 

documentário? Temos no geral uma comunidade flutuante muito grande em santa maria e as 

pessoas mal conhecem aqui, imagina os distritos. Então pra escolas pra universidade é um 

produto final muito bom, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem e até irem 

conhecer. Mesmo morando lá, a gente não fazia ideia disso, de algumas coisas. Pra mim foi 

bem legal, minha vó deu entrevista. Tão de parabéns, achei muito legal. Acho muito importante 

pra quem viveu lá, a gente que vive lá as vezes desconhece porque não fez parte desde o início 

da história da Palma. 

5. Denise Copetti/ 43 anos/ diretora do documentário/ moradora de Santa Maria. 

Entrevistadora: Como foi produzir e lançar na Feira do livro 2018,  o teu filme e da TV 

OVO - Palma o 8º distrito? 

“Fomos bem felizes em palma, a gente foi bem recebido em Palma, abriram as portas, nos 

alimentaram bem, é um povo bem receptivo, fizemos boas amizades. A ideia do documentário 

é mostrar histórias, um mosaico.. sem se aprofundar numa história ou em outra, pq eu penso 

que temos que instigar o pessoal a conhecer essas histórias, conhecer essas pessoas. Santa 

Maria não é só aqui a cidade, tem muita gente que trabalha fazendo pelo município, que às 

vezes né a gente não conhece. E nessas produções dos documentários sobre os distritos a gente 

tem ouvido muitas histórias, tem várias falas que se repetem nos distritos como a questão dos 

jovens irem embora, das estradas.. Palma tem histórias muito antigas, só aquela casa, da 

fazenda de palma tem 160 anos. Então a gente poderia fazer vários documentários, várias 

histórias.. só sobre a fazenda, sobre escola, só sobre a produção. E às vezes também é difícil 

fazer um documentário.. porque temos que selecionar e cortar e sabemos que tem pessoas que 

poderiam falar muito mais, mas temos que optar e fazer esse mosaico, e não dar a história 

pronta.” 
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ANEXO B 

 

Transcrições das entrevistas coletadas no distrito de Palma - Salão Comunitário Santa 

Terezinha - 23/05/2018  

 

6. Vilmar da Cruz Penna/ 67 anos  / Morador do Quilombo de Palma e personagem do 

documentário. 

Entrevistadora: Como foi a chegada do pessoal pra gravar aqui? Primeiro eles apareceram 

aqui no salão, até tinha uma festa aqui, depois do salão aparecem lá em casa, num domingo. 

Entrevistador:  Como tu te sentiu? não ficou tímido, embaraçado por ter que falar para 

a câmera?  Não, não, não, já fizemos dois pegas lá no primeiro dia. 

Entrevistador duas gravações? Sim sim, o veio desenrola, eu tava sabendo. 

Entrevistadora: E como foi na hora de dar a entrevista? Foi legal contar a tua história, a 

história do distrito, de onde tu mora? Sim.. 

Entrevistadora: Do que mais o senhor falou? Eu falei de tudo, até de enterro de dinheiro, de 

lenda, dos“buchinchos”. 

Entrevistadora: E isso costuma acontecer aqui em Palma? as pessoas virem querer ouvir 

as histórias de vocês? Não, Não,  é que nós nunca  historiamos sobre aqui. 

Entrevistadora: Foi a primeira vez que se construiu alguma coisa sobre a história do 

distrito? Sim sim.. 

Entrevistadora: Nunca teve nada, nenhum outro vídeo? Só a vez que da Universidade, logo 

que começaram a levantar o negócio das terras. Aí filmaram, gravaram tudo,  levaram a RBS 

lá, aí que minha patroa ficou mais braba… e eu ainda disse pro pessoal nao me bote isso daí, 

e aí depois apareceu na televisão, na hora do almoço  e aí eu digo  não deu outra aí, estragou 

tudo. 

Entrevistadora: Por que o senhor acha importante virem aqui ouvir a história de vocês, a 

história do distrito de Palma? Eu acho bom. 

Entrevistadora: E por que o senhor acha bom? Acho bom porque é minha terra natal. Tanto 

lá embaixo como aqui, a comunidade é nossa. 

Entrevistadora: E como é a relação da comunidade ? Vocês pegam junto? são amigos, ou 

é complicado tem os problemas? Tem um pouco de problema, não é muito mas tem, não é 

uma porção grande, são poucos que são meio nojentos. 
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Entrevistadora:E o senhor saberia me dizer a diferença entre o povo da cidade e o povo 

daqui? Uma característica de diferente que o povo da cidade tem? Não, não,  só acho que 

aqui é melhor que na cidade.  

Entrevistadora: Por que? Ah, porque a gente é da campanha, eu principalmente  cidade pra 

mim é só pra pegar algum dinheiro, comprar alguma coisa 

Entrevistadora: E pq a campanha é boa? É que a gente se criou aqui, dentro. Aí eu não  

troco. É daqui a herança de terra do finado meu avô, que  deixou pro meu pai e  depois nós 

“herdemo” e depois no fim eles vieram e  agarram, levaram tudo,  de mão beijada. 

Entrevistadora: E.. o tempo né? O tempo passa diferente aqui do que o tempo da cidade? 

Sim sim o tempo é diferente. 

Entrevistadora: Depois conversamos melhor, agora depois que vídeo passar né? Vai ser 

um vídeo que vai ficar de memória de vocês? Sim, sim. 

Entrevistador: Eai, o que o senhor achou? Gostou? Sim, sim. Fico muito agradecido pela 

visita de vocês. 

Entrevistadora: De nota quanto o senhor daria? Nove 

Entrevistadora: Nove? Por quê? Porque todas falas são boas. 

Entrevistadora: E qual a parte que o senhor mais gostou? Todas elas, das lendas ali, não 

tem quem tire de nós, o João Lima ali.. ele disse que não existia o que a gente contou, mas 

claro.. ele nunca viu. Se ele tivesse visto aí ele acreditava. 

Entrevistadora: Tinham coisas no documentário que o senhor nem imaginava ou  já sabia 

de toda história? Toda história eu sabia. Sabia tudo, não tem de erro. Senão aparece um dia 

ali em casa com tempo, pega um ônibus que nos historiamo ali.. tudo de novo. 

Entrevistadora: E assim, do documentário o senhor se sentiu representado ali? Sim, sim. 

Entrevistadora:Foi diferente do que as matérias do jornalismo tradicional que dá na TV? 

Sim, Sim, bem diferente se eles vem falar de Palma não falam dessa forma. Bem do jeito que 

eu queria. 

7.  Rogério Bolson/ 45 anos/ morador do Vale dos Panos- Palma e personagem do 

documentário. 

Entrevistadora: Como foi quando o pessoal chegou querendo contar a história de vocês? 

A interação da equipe da TV? não foi estranho aquele monte de gente chegando aqui.. o 

que o senhor pensou de chegada? De primeira o pessoal chegando aqui foi estranho mesmo, 

depois fomos nos acostumando, fomos entendendo. Entrevistador: O que o senhor acha que 

esse vídeo, esse documentário que assistimos vai trazer de bom pra comunidade de Palma? 
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Acho que muita coisa né, muita coisa o vídeo vai trazer de bom para a comunidade. Incentivar 

os jovens a continuar no distrito né? que eles continuem né?! Quem tem muito crescimento pra 

crescer o distrito. Acho que é muito importante esse documentário para eles, pela história da 

Palma né? 

Entrevistadora:  Tem planos futuros para o documentário ? Sim, claro que sim. 

Entrevistadora: Vai querer mostrar pros familiares? Sim! Com certeza!  

Entrevistadora: Se pudesse dar uma nota, que nota o senhor ia dar? Nota 10, nota 10 com 

certeza, muito bom! 

Entrevistadora: E outra coisa, será que é importante esse documentário pra fortalecer a 

comunidade? o coletivo? mostrar que todos têm a mesma história, passaram por coisas 

parecidas? Claro que sim, pq hoje os jovens reclamam muito de dificuldades né, aí eles 

sabendo da história é bom, hoje o ônibus passa na frente da casa e eles reclamam, 

antigamente  eu fazia oito quilômetros a cavalo e dois a pé. Então sabendo disso eles vão ter 

mais coragem pra encarar as coisas né? 

Entrevistadora: Em uma palavra o que o senhor diria que foi esse documentário, uma 

palavra pra descrever? Ótimo. 

8. Noemi Vedoin/  63 anos/ professora de história/ moradora de Santa Maria 

Entrevistadora: Tem alguma parte que mais te chamou atenção? Olha o que sempre me 

chamou a atenção a vida toda foi a fazenda, lá em cima, aquela casa, aquele dono daquela 

fazenda que morreu ano passado... já faz mais, acho que uns dois anos.. Aquele homem é fora 

de sério. O que é aquele homem? O que aquele homem doou de terras.. Ele doou pra escola, 

pros mais pobres aqui. E eu sabia, me falavam - porque eu selecionava aqui no distrito, lá na 

Linha Sete, quando eu comecei a lecionar - as crianças então me falavam que eles da fazenda 

tinham uma biblioteca muito grande,  até não conheço. Só sei que esse homem foi de 

fundamental aqui, porque ele ajudou muito o começo de tudo. E as vezes eu pensava assim.. os 

italianos vieram de Silveira pra cá? como é que eles chegaram aqui? Mas daí depois a gente 

que vê que quando eles tavam indo pra Silveira eles pararam e muitos ficaram por aqui. Eu 

achei assim ó que foi um resgate da história e tem muita história ainda pra contar. 

9. Celso Tiago Vedoin/ 35 anos/ estudante do politécnico em paisagismo/ morador de Santa 

Maria. 

Entrevistadora: O que tu mais gostou do documentário que acabamos de assistir? Tudo, 

a história né e é muito importante a gente lembrar do passado né? e reconhecer o que  teve no 

passado e não tem agora no futuro a mesma coisa, porque já passou né?  
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Entrevistadora: Teve alguma parte que tu destacaria: Assim do que eu gostei mais foi a fala 

das pessoas de antigamente, as casas, as coisas mais antigas que não tem agora né? as lendas. 

10. Terezinha Balconi/ 61 anos/ professora da Escola Major Tancredo Penna de Moraes/ 

moradora de Palma e personagem do documentário. 

Entrevistadora: O que significou pra ti a produção desse documentário? Eu consegui ver 

um pouco, que eu acho que nas histórias foi aparecendo um pouco, que cada um ajudou de um 

jeito, cada um contribuiu com o que pode. E aquilo que a dona Carmem, falou, (a professora 

mais antiga daqui) é o que eu falo também.. são sonhos que a gente tem para o distrito. Faz 40 

anos que to aqui na palma, nao sou daqui, mas eu me sinto, me senti parte da história, de toda 

essa última parte. Depois aquela parte que eu pedi pra Denise não botar mas ela botou que é 

a história do nome.. mas é a história que ficou, não precisa esconder de ninguém, a gente se 

sente representado.  

Entrevistadora: E tem planos futuros pro documentário? quer mostrar pro pessoal? Ah 

sim, acho que  a gente tem que mostrar o documentário, mostrar pra escolas, pras famílias, eu 

acho que isso vai gerar discussão, diálogo, outras histórias vão surgir né? Então acho que vai 

ser bom. A TV OVO está de parabéns.  

11. Luciano Zanini Guerra/ 41 anos/ radialista e vereador de Santa Maria/ morador de 

Palma/  

Entrevistadora: Pro senhor o que mais chamou a atenção na produção do documentário 

aqui sobre a comunidade de Palma? O coletivo. Todas as comunidades, as comunidades que 

tiveram aqui em Palma o início da sua história, desde lá do início tiveram este espírito de 

coletivo, de alguém que se reuniu aqui e deu o ponta pé incial. E agora nós temos um 

documentário hoje, sobre a história de Palma que começou em 1935 e também teve a 

dedicação, essas pessoas da época pensando  no desenvolvimento da comunidade já fizeram a 

doação do terreno, e esse  é o exemplo de como são todas as comunidades. Eu lembro  e como 

teve na história desse documentário Palma  antes pertencia ao Arroio do Só, e as grandes 

dificuldades que nós tínhamos né? E hoje temos, mas não são tantas né, quanto na época. Então 

teve um grupo de pessoas juntamente com a escola, lideranças, começaram um movimento, 

juntaram assinaturas e conseguiram em 97 então, o desmembramento do distrito do Arroio do 

Só, e aí a gente vem crescendo. Nesse espírito temos o exemplo da família Balconi que fez a 

doação do terreno  onde construíram a sede da subprefeitura e foi construído também nesse 

espírito onde cada um deu um pouquinho, lá tem um tijolinho de cada um, porque foi feito no 

coletivo e certamente se fossemos esperar  do poder público  nós não teríamos o que temos aí,  
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é simples mas foi o que deu pra construir com o esforço de cada um. uma obra que está aí em 

nome da comunidade. Então fica o registro aqui da nossa comunidade em documentário. Por 

toda a dedicação, por todo esse trabalho da comunidade. Isso vai ficar marcado na história de 

cada um de nós, nosso muito obrigado!   

12. Denise Copetti/ 43 anos/ diretora do documentário/ moradora de Santa Maria .  

Entrevistadora: Denise, o que tu me conta sobre a produção de Palma e sobre esses 

momentos de exibição? Ir em buscas de histórias, conhecer pessoas, entender um pouco de 

como se dá a formação e desenvolvimento de um distrito é uma experiência única. Palma me 

fez voltar no tempo, pensar nas origens, pensar que o passado às vezes está tão próximo, tem 

marcas, têm nomes, tem localização. Fizemos um mosaico de histórias, mas teríamos muito 

ainda a desbravar: a história dos indígenas, dos portugueses,dos negros escravos, dos 

imigrantes italianos e tantas outras histórias que se cruzam. Mas o melhor do documentário 

foi conhecer os moradores, sua hospitalidade, suas histórias e anseios. E tudo isso 

compartilhado com uma equipe nota 10!  
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ANEXO C 

 

Transcrição do grupo focal com a equipe de produção do audiovisual comunitário. 

 

Fala de abertura moderador: “Tá, agora eu comecei a gravar depois vou transcrever tudo.. 

Aí vocês vão respondendo na ordem que se sentirem melhor.” 

 

1. MODERADOR: O que cada um desenvolveu de funções dentro do processo de 

documentar o distrito de Palma? E como foi pra vocês estar atuando nessas áreas, numa 

perspectiva pessoal...? Na produção por exemplo, o que exatamente tu fez.. o que cada um 

fez?  E como que foi pra vocês se colocarem nesses papéis, tipo a Denise como diretora, a 

Helena como produtora, o Alan na edição e no áudio, se foi a primeira vez que 

trabalharam nessas áreas? 

 

DENISE COPETTI - Direção: Ai gente, to com a cabeça muito confusa mas tá.. era um 

desafio né.. essa direção assim, mas por mais que cada um tivesse a sua função,  eu acho que 

foi muito conjunto, não teve assim.. ah é fulano que faz só isso, por que a gente acaba fazendo 

todo mundo junto, depois se definem alguns papéis. Mas é desde a pesquisa, de tudo,  não foi 

só uma pessoa ou outra, duas ou três, eu acho que teve um trabalho bem em conjunto assim, e 

eu acho que ainda mais em conjunto, porque.. com documentário eu não tenho experiência, 

mas mais de conjunto que eu falo, é no sentido assim, por exemplo.. de que a gente vai gravar, 

vai produzir, fazer a pré e não sabe o que vai encontrar e aí o coletivo acontece nas gravações 

e no depois também, porque né não  é só o meu olhar tem o do Alan o da Helena na hora dessa 

parte da edição da decupagem  né, porque muita coisa, você acaba não tendo certeza de tudo 

quando faz.  E só depois vai construindo isso, então eu acho que tem muito esse olhar coletivo 

pro documentário. 

 

1. a) MODERADOR: O que tu diria que ficou de experiência positiva e negativa do 

processo? 

 

DENISE COPETTI - direção: Ah eu sempre gostei muito de ouvir histórias, eu acho que tem 

muitas histórias que nem foram contadas. Mas principal de experiência positiva é que a gente 

foi muito bem recebido pela comunidade, aí entrar nesse outro universo, em outras vidas né, a 
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gente vai se metendo na vida das pessoas, no seu dia dia. E eu acho que isso é bacana, a gente 

criou laços assim né, que a gente tem vontade de ir de novo, de ver assim, eu  sinto né?! a gente 

fica com essa impressão de cada um que a gente visitou.. o que será que tá fazendo? Como que 

ta né? Porque algumas coisas aparecem no documentário mas tem muitas outras coisas, 

histórias que não aparecem no documentário e tem muito mais significado pessoal pra gente, 

muito além do que foi exposto ali, de cada pessoa. É positivo nesse sentido de ter tantas 

histórias. De ver assim que muitos tem desejos em comum assim.. pro distrito de melhorar, das 

coisas darem certo, ou de ter as mesmas preocupações, ou mesmo sentimento de que o pessoal 

vai embora, de que a comunidade ta ficando com pessoas só de mais de idade.. então é meio 

consenso.. e você acaba entrando nisso.. Se torna próximo também das experiências. 

HELENA MOURA - produção: Se eu não me engano essa foi a segunda produção que eu fiz 

na TV, pq a primeira foi de Santa Flora, acho não tinha feito nenhum outro. E bem como a Dê 

falou, não são funções específicas, porque tipo eu fiz a produção e quando não tinha ninguém 

pra fazer o áudio eu fiz o áudio e daí também na edição montamos junto a história sabe?! A 

Dê eu o Alan.. pra ver o que vinha primeiro, tudo... então, é um conjunto ninguém faz só isso, 

todo mundo se ajuda, cada um exerce um pouco pra se ajudar. Como ponto positivo é muito 

legal tu sair aqui do centro de Santa Maria, não trabalhar só aqui dentro só da TV OVO, tu ir 

pra um lugar novo, tu conhece gente nova, tu conhece histórias, isso tipo é muito legal. E 

também o que é muito legal tipo é aproximação da gente da equipe, a gente se conhece mais, 

passa o dia inteiro junto pra gravar sei lá a gente se torna bem mais próximo. E de negativo 

assim.. sempre tem algo né.. eu tava pensando..  o que será que teve de negativo? Ah não teve 

nada.. Mas claro que teve sim.. a gente se cansa, mais o cansaço físico mesmo, porque teve um 

dia que a gente fez seis entrevistas longas.. O pior é aqui na TV depois, acho que na hora da 

edição.. que aí montamos  e um não gosta, e temos que continuar, e ta longo e corta e corta e 

corta... tipo foram 15 entrevistas sabe num documentário? Daí deixar historias de fora doí um 

pouco né?! porque tem muita coisa pra gente contar, que a gente queria que todo mundo 

soubesse.. ããã do que a gente viveu, do que a gente conheceu lá. E no fim não dá. Só a gente 

que foi lá sabe de tudo, o resto do pessoal não, a gente decupou, cortou pra poder ter um 

documentário  de 35 minutos. 

 

1. b) MODERADOR: E pra ti Helena, a produção, qual é a importância  dessa função 

dentro da TV, dentro dos documentários, dos trabalhos? O que é a produção pra ti?  
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HELENA MOURA- produção: Eu gosto de produzir assim... porque na produção é a hora 

que tu vai escolher, definir as histórias  que vão tá ali.  Vamos supor que conhecemos umas 30 

pessoas nesse projeto e daí tu vai escutar essas pessoas e definir quem vai falar, porque às 

vezes tem pessoas que na hora tu conversa com elas e acha aah essa pessoa vai falar.. e não, 

a pessoa não quer gravar, as pessoas são tímidas, daí não falam.. e tem tipo.. não que umas 

histórias sejam melhores que outras sabe? Mas a gente precisa ver  o que interessa mais naquele 

contexto pra contar. Então todo esse contato, tu vai lá conhece, tu liga pras pessoas, marca, 

então a gente acaba criando um vínculo e temos vontade de voltar lá depois. A produção é muito 

importante, tu ta escolhendo a narrativa do documentário ali na produção. 

 

1. c) MODERADOR: E tu, Helena, percebe uma evolução em relação ao trabalho de 

Palma com os próximos que passou a realizar?  Numa perspectiva pessoal tua assim como 

jornalista? 

 

HELENA MOURA- produção: Ah sim, eu acho que aprendi bastante pq tipo mudou muito, 

principalmente em Palma, pq pegamos junto a produção, desde o início a mesma equipe. Em 

Santa Flora, passei a trabalhar no meio já. Eu aprendi muito com todo mundo sabe?! muito  

com a Dê, com o Alan, com o Alex, com o Heitor. Todo mundo se ajuda e é um trabalho que a 

gente aprende horrores.  

DENISE COPETTI -direção: E a Helena já dirigiu no próximo né?! 

HELENA MOURA- produção- É, Tudo a gente vai evoluindo.   

 

1. d) MODERADOR: O que tu desenvolveu Alan o que tu acha que cresceu nesse 

momento do documentário de Palma, o que tu mais gostou de fazer? 

 

ALAN ORLANDO- edição: Eu nunca tinha participado de uma produção assim grande da 

TV, eu sempre fiz vídeos pequenos e tal, Palma foi o primeiro documentário mesmo que eu 

participei e como as gurias falaram.. é a gente aprende muito fazendo, na prática mesmo, tu 

chega na hora e tem que fazer o negócio e faz e aprende assim.  Muitas vezes eu fui pra Palma 

e não sabia que eu teria que fazer o áudio, mas acabei fazendo o áudio e acho que deu certo. 

E eu nunca tinha feito um áudio daquela maneira. E edição também, nunca tinha editado um 

documentário dessa importância e é isso. Tipo teve dias de gravação que acordamos bem cedo 
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e eu acordava e não pensava.. nossa vou ter que acordar cedo pra fazer gravação de Palma 

era diferente.. era tipo vamo lá, vamo grava, vamo fazer, é isso que a gente gosta. 

 

2. MODERADOR: Vocês já falaram um pouco disso, talvez  fique um pouco 

repetitivo mas a pergunta seria: A gente sabe que Palma foi produzido em 2017, então já 

aconteceu.. Então sobre as memórias desse trabalho o que vocês têm a me contar? O que 

ficou de Palma,  em cada um de vocês?  

 

DENISE COPETTI- Direção: Eu... até a gente voltou lá, eu acho que  eu lembro das pessoas 

e penso, o que tão fazendo? como que tão? a gente conhece, entra na casa, nos contam os 

problemas de saúde, então a gente fica com isso... será que tá bem? como é que tá.. será que 

algum problema foi resolvido...? ou será que alguma coisa melhorou das coisas que vimos...? 

então fica esse sentimento, mas também fica esse outro sentimento que é de conhecer outras 

histórias e ver é as possibilidade de contar. Fizemos esse documentário ele terminou, mas com 

essas mesmas pessoas poderíamos ter feito outro material totalmente diferente, outro viés, ou 

explorar mais alguns personagens, que até as pessoas questionam que a gente não quis se 

aprofundar.. Mas claro,  o documentário foi bem recebido, ninguém reclamou que não gostou 

ou coisa assim. Então fica o saber que dentro de um lugar dá pra contar tantas outras histórias 

e fazer tantos outros documentários né, que aquelas pessoas têm suas vidas.. É um registro de 

uma pessoa, de um lugar, tem pessoas idosas, que tem uma bagagem que pelo menos tá 

registrado. É legal, fica pros filhos pros netos. Essa função do audiovisual é legal vc ter uma 

memória  através da história oral e aquilo vai continuar, eles tem o DVD podem mostrar pra 

outras pessoas, e isso pode instigar outros registros, ou lembranças de outras histórias , 

mostrar nas escolas, porque hoje em dia assim pouco se conversa, ninguém fica sabendo do 

passado, nem da história da família, nem de ninguém e se perde.. A história de cada um tem a 

ver com a pessoa que se é hoje, é uma construção, é uma identidade. E fora as pessoas o próprio 

município aqui de Santa Maria, são vários distritos e cada um tem a sua importância na 

história de Santa Maria, como se desenvolveu, as primeiras famílias, tudo se desenvolveu, tem 

relação e por exemplo ali em Palma, que eu acho que pesa bastante, antigamente eram grandes 

fazendas, isso era uma coisa que pensava, de ter escravos, algo que parece tão distante da 

gente, a gente falar em escravos e você vê ali que tem descendentes e um pessoal que ainda 

sofre um monte em relação a isso. A gente fala dos resquícios que ainda tem.. até pouco tempo 

atrás tinha figueira lá, onde açoitavam né.. mas assim isso é meio incerto, ninguém sabe 
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exatamente, pq tem as histórias que aconteceram e as que se criaram em cima disso né. 

Histórias que passam a existir dentro de cada um, de como foi contada a pessoa. A gente vê 

muito da imigração italiana depois e tem muitas coisas que deixaram de acontecer ou não. 

ALAN ORLANDO- edição: antes disso os índios.. 

DENISE COPETTI- direção: Sim... e isso que ficou mais de aprendizado do documentário 

de Palma, porque a gente pesquisando ia começar lá pelas famílias portuguesas que vieram 

né, Santa Maria lá, depois veio os escravos, depois a imigração italiana e aí a gente não se dá 

conta de tudo, até que um senhor nos falou que lá tinha muita coisa de índios. Então assim a 

gente meio que passa por cima deles e eles que tavam aqui antes de tudo e de todos sabem? E 

eles ou foram expulsos, ou massacrados, ou feitos de escravos, essas coisas são instigantes.. 

essa reflexão a partir do documentário abriu a possibilidade,  e encaminhamos outro projeto, 

e se ele for aprovado pela LIC. Será nosso projeto do ano quem vem, já que esse ano acabamos 

os dos distritos. É sobre os indígenas de Santa Maria, é um assunto que a gente não toca e eles 

estão aí, a gente passa, parece que são invisíveis. E eles estiveram aqui. Como que se trata 

essas pessoas que eram donos da natureza por direito, é claro que a gente sabe que eles saiam 

de um lugar pro outro e nem sempre era por vontade própria esses movimentos.. E hoje esses 

índios são outros, mas que relação tem com os primeiros? O que aconteceu? É isso que eu 

acho que instiga, vocês conhece uma história e dela surgem outras, e que às vezes a gente deixa 

de lado. 

 

3. a) MODERADOR: E pra ti Helena o que ficou de memória, das pessoas, do 

cenário, coisas que não entraram no documentário. mas que te marcaram de uma forma 

pessoal? 

 

HELENA MOURA- produção: A memória é bem positiva, porque foi o distrito que melhor 

nos recebeu, todo mundo abria a porta já com um sorriso pra nós, foi diferente em Palma sabe? 

Todos dispostos a nos ajudar. E a exibição que a gente fez lá lotou. Todo mundo se interessou 

foi ver o resultado. 

 

4. b) MODERADOR: E o qual a tua percepção sobre a recepção deles ao 

documentário pela comunidade de Palma? 
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HELENA MOURA- produção: No momento da exibição quando se enxergaram acho que 

gostaram muito, teve histórias como a Dê falou que não colocamos. A gente fez um resumão, 

eles gostaram de se ver, de escutar e conhecer histórias que muitos deles  mesmo morando ali 

não conheciam e os filhos, netos, o pessoal mais novo “ah nem sabia disso”, até pessoal de 

mais idade mesmo.. não conversam. Então acho que a gente apresentou pra eles, talvez, um 

distrito que nem eles mesmos conheciam a história. 

ALAN ORLANDO- edição: Tipo a origem do nome, muitas pessoas não sabiam 

DENISE COPETTI- direção: É isso até instiga uma troca entre eles né, puxar mais histórias, 

a união deles.  Tiveram histórias de Palma comuns que muita gente conhecia, mas a partir de 

perspectivas diferentes do que foi contado, quando discordam, tem algum evento que acontece 

também e tem a memória coletiva daquilo. É bacana ver o outro falando sobre um fato que 

outro conta. Pra eles se vê é legal e ver o outro também, eles brincam uns com o outros, “ah 

fulano tá sempre mentindo”, tem essas coisas, “ah, beltrano aumenta as histórias”. E ficam 

rindo, descontraí, gera interação. Foi muito legal, o pessoal do quilombo foi lá assistiu.. O seu 

João Lima tava emocionado, e isso é bacana. 

ALAN ORLANDO - edição: Eles se conhecem né.. 

HELENA MOURA- produção: É legal fica um registro 

DENISE COPETTI- direção: Um registro deles, da história deles mesmo que seja 

pequenininho. 

HELENA MOURA- produção: E dá muita saudade porque, a gente vai, vai, vai grava, grava. 

A gente fica em contato com eles o tempo inteiro, mesmo quando a gente não tá lá, a gente ta 

ligando e depois que gravamos, parece que a gente some da vida deles. E eu fico às vezes mal  

pq parece que a gente esqueceu deles, mas não... a  gente só  tá num período de decupagem de 

edição e eu fico, aí será que eles acham que a gente esqueceu deles e que foi só uma conversa, 

que a gente não vai voltar mais lá pra mostrar pra eles. As vezes eu penso nisso.. e fico um 

pouco triste sabe? daí a gente explica que demoramos mesmo que às vezes estamos fazendo ao 

mesmo tempo dois três documentários, demora mesmo.. e quando a gente mostra e exibe é 

muito legal. É claro que às vezes a gente fica pensando neles, e dá vontade de ir lá tomar um 

mate, porque criamos um vínculo e é legal principalmente de estar pra fora, sair aqui de Santa 

Maria, respirar um ar diferente. 

DENISE COPETTI- direção: É outro clima, parece que o tempo também passa diferente, o 

tempo é outro.. 

HELENA MOURA- produção: A gente volta cansado de lá, mas voltamos muito felizes. 
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ALAN ORLANDO- edição: É um ambiente totalmente diferentes, uma natureza, tudo mais 

calmo, paisagens bonitas, coisas que tu não tá acostumado aqui na cidade. 

DENISE COPETTI- direção: E a gente no nosso dia dia sempre correndo.. 

HELENA MOURA- produção: É e a gente parar pra ouvir a história deles, pq eles são muito 

carentes, porque parece que hoje ninguém quer ouvir a história do outro, ninguém quer sentar 

aqui e conversar, a gente realmente para escuta, as vezes é chato, a pessoa fala uma hora, uma 

hora e meia. Mas ela tá contando a história que pedimos, estamos dispostos a sentar ali e ouvir 

eles ficam muito felizes, talvez seja por isso que a gente deu tanta atenção e eles porque eles 

nos deram atenção também, nos atenderam bem também, voltem, fiquem pra almoçar, vamo 

toma um café, ah não sei o que.. 

DENISE COPETTI- direção: Nos outros documentários eu sempre fiz produção, de ir de ver 

o pessoal, de fazer a pré e depois de indicar quem poderia falar sobre o que.. e teve alguns 

casos que como era eu que conversava com a pessoa no dia da gravação ela queria contar a 

história olhando pra mim, mas não, tinha o diretor ali.. alguns até pediam que eu ficasse fora 

da visão,  e a pessoa procura o meu olhar pra contar, pq já tinha criado uma relação comigo. 

E aí lá em Palma foi bom... porque fiz produção e depois como diretora eles olhavam pra mim 

e ficavam mais à vontade em ver a mesma pessoa do contato anterior, por  mais que tivessem 

contato diferente,  ou pensarem que já tinham contado da outra vez e que agora não precisa 

falar denovo, ou falar detalhes pq eu já sabia, mas eu acho legal isso porque há uma 

cumplicidade ali, uma confiança.  E assim ó eu já dei entrevistas que pior coisa que eu acho é 

você estar falando com a pessoa e a pessoa olhando pra outro lugar e tu se perde no raciocínio 

e o outro não tá ali, de fato escutando o outro, de se interessar, o que tu diz é importante, 

mesmo que eu não vá usar no documentário, estou te respeitando. Eu acho que quando se 

trabalha com pessoas e histórias esse respeito é fundamental. 

 

3. MODERADOR: Sobre a comunidade, qual era a expectativa de vocês antes de 

entrarem em contato com eles? antes de chegar no distrito? 

3. a) E como de fato foi o contato de cada um de vocês com os personagens do 

documentário e a comunidade no geral? 

 

HELENA MOURA- produção: A gente foi na cara e na coragem 

DENISE COPETTI- direção: Sim, a gente pesquisa, estuda, vê quais são os pontos do 

distrito, voce procura umas informações 
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HELENA MOURA- produção: na internet.. se tem escola, se tem bar, se tem igreja. 

DENISE COPETTI- direção: Você vai desbravar aquele lugar, pq tem lugares que até 

conhece outros não. Eu de Palma não sabia nada, só passava na faixa. Sabia que tinha uma 

escola um motel e um mercado. Mas aí antes de ir eu falei com algumas pessoas que eram de 

lá e aí perguntei  referências de pessoas que podiam falar, se tinha alguma história específica. 

Ah lembrei até tenho que entregar um DVD, pra essas pessoas que indicaram nomes  no início.  

E antes disso eu falei com uma pessoa,  mais pública de lá e aí eu fui conversar. Mas aí a 

primeira coisa foi meio na coragem mesmo, fomos primeiro no colégio, porque eu acho que a 

escola é uma referência e tal e deu certo, que a gente chegou na escola e naquela semana tavam 

preparando a festa lá numa comunidade,  e então daí naquela mesma semana a gente já foi na 

festa naquela comunidade, então fomos na festa onde tavam fazendo os doces as bolachas e 

depois a gente foi pra festa em si. 

HELENA MOURA- produção: E esse foi o problema né 

DENISE  COPETTI- direção: Esse foi o problema 

HELENA MOURA- produção: O problema foi que aí a gente conheceu muita gente , 

horrores de gente e daí não conseguimos reduzir nada.. Nunca antes  aqui na TV teve um 

documentário com 15 pessoas entrevistadas e eu dizia Dê chega, tu é louca, a gente já te em 

sete, a gente já tá em 10, Dê chega a gente já tá em ... daí quando fechou 15 pessoas! Meu 

deus!! Num documentário é uma barbaridade, meu deus do céu. 

DENISE  COPETTI- produção: Mas é que assim ó, a Helena cortava minhas asinhas, mas 

a gente depois deu uma cuidada e como fomos na festa de um comunidade a gente acabou 

pegando  mais uma localidade do que outra, mesmo que a gente quisesse trazer todas as 

localidades pra dentro do documentário. Foi a alternativa econômica e prática do momento, 

mais viável, o pessoal queria falar e tava ali. Ficamos a tarde toda lá gravando, conversando, 

comendo rosca. 

 

MODERADOR: Então a expectativa criada foi alcançada? 

ALAN ORLANDO- edição: Acho até que se superou né 

DENISE COPETTI- direção: A gente não criou tanta expectativa, pesquisamos e fomos. 

HELENA MOURA- produção: Sim, foi melhor não criarmos, porque às vezes a gente se 

empolga e a pessoa não quer nos receber, como foi em outros casos, que né, fecharam a 

porteira na nossa cara. Superou tudo, todo mundo foi legal,  foi receptivo, acabamos 

entrevistando mais gente do esperavamos. 
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DENISE COPETTI- direção: É e eu acho que desse processo também, dessa abertura que 

precisamos ter. Não podemos também ficar nos policiando muito, claro temos os limites do 

processo, mas eu acho que também estar aberto para o que vem. É claro que existem  várias 

formas de fazer um documentário, mas se você já tem uma ideia muito pré concebida você pode 

ficar muito preso nunca coisa e não aproveitar o que vem junto, o que aparece no caminho e 

isso que vai dar o norte depois. Ir muito quadradinho não dá, temos que ter a liberdade de ir 

construindo conforme formos conhecendo o lugar. 

HELENA MOURA- produção: levamos alguns nãos também.. não é fácil.. 

DENISE COPETTI- direção: É difícil o pessoal querer falar né, agora tem gente  que acha 

que não é importante, até porque a coisa da câmera né assusta. 

ALAN ORLANDO- edição: intimida. 

DENISE COPETTI- direção: Sim, e acho que apesar de estarmos com uma equipe cheia de 

gente atrás as pessoas estavam tranquilas né, assim de falar, de mostrar. Tem que criar o clima 

também. Tinham duas câmeras era uma equipe grande atras, mas fluiu 

HELENA MOURA- produção:  A gente criou um vínculo, conversamos tanto que parecíamos  

tão de casa, tão amigo. 

ALAN ORLANDO- edição: É acho que foi esse que foi o diferencial, a conversa. 

HELENA MOURA- produção: A gente já falou tanto com as pessoas, que elas já tinham nos 

contado tudo,  aí na hora de gravar será que não vão se chatear de repetir tudo, ou esquecer 

metade. Essa relação de boa conversa que criamos fez eles se sentirem mais dispostos, 

tranquilos. 

DENISE COPETTI- direção: Claro que teve lugares que não conversamos tanto, não teve 

uma pré tão intensa, teve gente que foi na hora a gravação.  Mas o que também influencia é a 

equipe ta tranquila e junto assim , eu acho que cria um clima legal, que aí ninguém tá lá, 

perdido, desconfortável,  está não gosto, não quero. 

HELENA MOURA- Produção: A gente deixa eles tranquilos, tipo ah, errou? segue o baile a 

gente edita. 

DENISE COPETTI- direção: É bem uma troca, eles já recebiam com uma aguinha, com uma 

coisa, se a gente fazia eles ficarem  a vontade foi porque nós ficamos a vontade com a recepção 

deles. Não ficávamos nervosos, duros. 

ALAN ORLANDO- edição: O que eu destaco dessa produção é que cada vez  que tu vai 

falando com as pessoas, tu descobre novas pessoas, e muitas vezes indicam apenas 

“autoridades” e o desafio é não seguir essa indicações de discursos de autoridade, não ir só 
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atrás dessas pessoas, e buscar outras que não sejam tão indicadas e também diversificar as 

pessoas, não só a localidade como também, gênero, raça, idade, buscar diversidade entre os 

entrevistados. 

HELENA MOURA- produção: Homem mulher, idade isso a Dê pensou muito, dá pra ver 

assistindo o documentário. Todos tem uma história pra contar, não precisam ser as pessoas, 

formadas no assunto ou algo nesse sentido. 

 

5. MODERADOR: Sobre proposta estética do documentário. Porque adotaram o 

estilo de mostrar a equipe em frente a câmera... ? Como chegaram a essa conclusão...? 

Acreditam que funcionou como imaginaram, que produziu um significado bacana? 

 

ALAN ORLANDO- edição: Acho que pra fazer uma coisa diferente em relação aos outros 

documentários. 

DENISE COPETTI- direção: E por que teve até.. Santo Antão por exemplo, o Marcos deixou 

aparecer a equipe, mas não foi algo tão pensado previamente, em alguma cena ou outra. E 

como eu achei legal, eu gostei. Mas  também a ideia de mostrar a equipe principalmente porque 

a TV conta histórias dos outros, mas também tem sua própria história. Ela mostra o por trás, 

o como fazer audiovisual.. Isso ajuda a mostrar quem é a TV OVO,  e o que ela faz. 

HELENA MOURA- produção: a gente nunca mostra, nunca fala da gente 

ALAN ORLANDO- edição: mostrar o trabalho coletivo 

HELENA MOURA- produção: a proposta da Dê foi diferente e foi muito bem recebida, 

porque a gente nunca tinha feito nada assim, foi bem legal, desde o início essa era  a ideia. 

DENISE COPETTI- direção: Claro que eu queria um drone pra mostrar todo caminho, pra 

pegar o carro de cima e gravar a gente lá no asfalto.  Isso não teve, ficou só  na ideia, não 

tivemos o recurso. 

ALAN ORLANDO- edição: Sobre o esquema de filmagem tínhamos uma câmera fixa o 

entrevistado e outra câmera alternava em mostrar a equipe e mostrar o entrevistado. 

DENISE COPETTI- direção: Fomos mudando as ideias e vendo o que dá certo, tínhamos só 

essas propostas não sabíamos se ia dar bem certo. 

5. MODERADOR: Como vocês avaliam o resultado do documentário de Palma? O vídeo 

prontinho, a edição, o roteiro, as histórias que foram abordadas, o tempo, o estilo, a trilha? 

DENISE COPETTI- direção: Eu acho que sim, eu gostei 
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HELENA MOURA- produção: Eu acho que o documentário ficou lindo, a gente é meio 

suspeito pra falar né?! 

ALAN ORLANDO- edição: Sei lá, sim é meio difícil falar tendo participado, mas eu acho 

que foi um dos melhores documentários da TV. 

HELENA MOURA- produção: Eu também acho, senão o melhor, ficou muito bom 

DENISE COPETTI- direção: A gente também quis dar uma leveza pro documentário porque 

as vezes assim, tinham histórias pesadas, da uma leveza um ritmo diferente. 

HELENA MOURA- produção: E como tu pensou Tayná, a gente também se torna 

personagem atrás das câmeras né a gente tá ali trabalhando,  a gente é importante, estamos 

contando a história deles. Também gostamos de nos enxergar, fica um registro para nós da TV, 

vendo nossa função, fazendo tudo ali, é bem bacana. 

ALAN ORLANDO- edição: Acho que esse negócio do ritmo é o diferencial , tipo tem a parte 

dramática do raio, mas também tem a parte positiva da mensagem de esperança. É uma coisa 

alegre a parte de partilhar um vinho, um lanche da tarde. 

DENISE COPETTI- direção: Eu acho que esses valores, e essa mensagem a comunidade que 

proporcionou. Porque eles tem muito esse sentido de fazer em comunidade de fazer junto. A 

gente levou um pouco pra esse lado, porque nosso primeiro contato foi numa festa de 

comunidade, todos juntos, se ajudando, isso deu um tom. Porque  a gente poderia ter chegado 

lá e estar em outra fase, o distrito, outro momento acontecendo. Mas essa ideia do coletivo, vai 

além da nossa produção de coletivo aqui na TV, porque o fazer deles também é coletivo, de 

comunidade, de união. E isso foi guiando a narrativa para tratar da construção de Palma, onde 

tudo foi construído em mutirão  e tal né, então o documentário também fala da mensagem de 

coletivo. 

HELENA MOURA- produção: união deles nos ajudou né, porque se eles não fossem assim 

tão unidos seria diferente. Cada distrito é diferente e vai impactar direto no trabalho da equipe 

DENISE COPETTI- direção: E acho que é isso que dá o tom do documentário as 

características do povo do distrito 

HELENA MOURA- produção: Não participei de todos os documentários dos distritos, mas 

comparando com Santa Flora e Passo do Verde, que estamos em fase de finalização.. Palma 

ali pela festa de Santa Terezinha conseguimos perceber que eles são muito unidos e eles nos 

ajudaram a organizar a exibição lá no Salão Comunitário do distrito, eles se comunicavam, 

indicavam. Um ligava pro outro, já diziam “ah vamo fazer uma mesa partilhada”, querendo 
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sempre unir as pessoas. Eles nos ajudaram a movimentar e unir a comunidade no dia da 

exibição e no geral. 

DENISE COPETTI- direção: É uma característica de Palma mesmo, se você pensar o distrito 

ele se tornou o que é em função disso.. da comunidade querer se tornar distrito, pela distância, 

pelos problemas, é uma coisa muito deles. 

HELENA MOURA- produção: Mas a gente viu que essa união é mais ali na parte inicial do 

distrito pra quem entra de Santa Maria centro, porque ficamos registrando mais centrado ali, 

porque o pessoal das outras localidades não sou tão unidos como na sede. Até participam, mas 

nem tanto. Ali na sede a união vem muito da Capela de Santa Terezinha, mas tem também 

outras religiões, cada um com suas crenças. 

DENISE COPETTI- direção: Mas mesmo assim, se tu vê os depoimentos das outras 

localidades, os depoimentos falam isso de se ajudar, talvez seja uma coisa mais antiga.. e no 

interior isso se mantém muito, de fazer as festas coletivas por exemplo, cada um levar algo.. 

HELENA MOURA- produção: Desde carnear um bicho, eles se ajudam.. no interior é mais 

assim.. 

DENISE COPETTI- direção: É acho que esses valores eram presentes mais antigamente né 

e hoje talvez tenha se perdido.  A gente vê a construção da Capela por exemplo.. 

ALAN ORLANDO- edição: É, um doa o terreno daí todos juntos constroem a igreja. 

 

6. MODERADOR: E porque vocês acham que há esse senso de partilha e 

coletividade? 

 

DENISE COPETTI- direção: Eu acho que tem um pouco de cultura – da imigração italiana 

que é a maioria do povo ali, e os italianos tinham  isso assim, de vir de outros lugares, e 

construir junto, talvez pela necessidade de sobrevivência.. e aí entra a religião junto também, 

que prega essas ideias de compartilhar. 

HELENA MOURA- produção: Difícil assim essa pergunta porque assim, eles se ajudam, 

acho que talvez aqui a gente seja muito egoísta, somos sempre  individuais, acordo vou 

trabalhar, vou pra casa, tô cansado. Lá não.. é no coletivo, na amizade, os vizinhos, se cuidam, 

os trabalhos demandam ajuda uns dos outros, a horta, os bichos.  E eles têm uma preocupação 

uns com os outros, se chega alguém estranho eles já se avisam sabe? Isso é muito legal. Nós 

aqui na cidade não, acho que ninguém tá preocupado com o que ta acontecendo na casa do 

vizinho, a gente é muito individualista talvez aqui na cidade. Eles não, eles se  visitam, se 
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convidam, a gente aqui parece que não temos “tempo”  pra nada. Então que coisa boa tu ir no 

teu vizinho tomar um mate, botar conversa fora, que coisa boa. Aqui não, isso quase não 

acontece, trabalhei to cansado, vou pra casa dormir. Isso é muito ruim né? Ai que coisa ruim. 

A qualidade de quem mora pra fora eu acho que é bem melhor do que a nossa. 

 

7. MODERADOR: Como o documentário de Palma se situa em relação as outros 

documentários do mesmo segmento, ou seja, do projeto Por Onde Passa a memória da 

cidade. É diferente..? o que mudou na proposta dele em relação aos outros já produzidos? 

Tem muitas semelhanças, poucas? Em quais áreas? 

 

ALAN ORLANDO- edição: As diferenças posso dizer que é o ritmo, o modo dele, que não é 

um documentário expositivo como a maioria dos outros do “Por onde Passa a Memória da 

Cidade” e sim participativo que mostra a equipe interagindo e trabalhando ali na gravação. 

Semelhanças talvez seja a utilização dos depoimentos e junto disso imagens de cobertura, em 

cima dos depoimentos, isso todos os documentários  daqui da TV tem, as paisagens, o ambiente, 

o entrevistado fazendo suas tarefas do dia dia. 

DENISE COPETTI- direção: A linha de perguntas também é parecida, sempre tem isso de 

querer entender como o distrito surgiu, tem em todos quase, a origem do nome, a fonte de renda 

do local.. algumas coisas que são associadas a formação mesmo, informações básicas pra dar 

o contexto, situar o local. Eu situo os documentários muito relacionados aos seus diretores, 

então são diferentes porque cada um tem o seu diretor que varia, não costumamos repetir 

muito.  E cada diretor tem seu olhar, dependendo da formação, das referências. É um processo 

de experimentação, de exploração, foi meu primeiro, não digo meu, nosso. O fazer coletivo tem 

isso. Sei que tem outros documentários que são muito o perfil do diretor, um que é mais  

jornalístico, outro mais em outro ritmo. Cada um tem sua linguagem, seu jeito.  

ALAN ORLANDO- edição: Outra forma de trabalhar com as pessoas 

DENISE COPETTI- direção: O bacana de tudo é a vontade que fica de fazer outros né? 

HELENA MOURA- produção: Cada vez, cada ano que passa a gente vai evoluindo 

entendeu? A gente vai se aprimorando então, talvez isso ajude na construção do documentários 

e a Dê ela deixava a gente muito aberto pra opinar, ela pedia nosso ajuda. Ela não pensou.. eu 

vou dirigir vai ser a partir dessa ideia. Ela se preocupava porque era uma história que ela 

queria contar que ficasse legal, então ela perguntava pra gente o que pensávamos. Não foi 

nada fechado a construção foi dividida com a gente. Todo mundo assistiu, fez e deu seu melhor. 
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Outras diferenças como já falaram foi que a equipe tinha evidência e também o número de 

entrevistados, colocamos muitas histórias, queríamos que tudo que ouvimos as pessoas 

pudessem  saber também, tanto que foi o mais longo de todos. O primeiro corte 50 minutos, ah 

não vamos  conseguir diminuir,  segundo corte 45 minutos e dava uma dor no coração da gente 

cortar, mas não vamos lá. Foi o documentário mais longo do projeto dos distritos. Foi tudo 

diferente, a equipe a interação.. o número de pessoas, e nós nos ajudamos, ficamos mais 

próximos foi muito no coletivo esse documentário. 


