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Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

( x )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO  

 

A TRAJETÓRIA DAS FEIRANTES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 
UM DOCUMENTÁRIO PRODUZIDO PELO NÚCLEO DE PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL 

 

        Ane Rafaely Rebelato (anerafaely@gmail.com)1 
    Francielle Dallazen Ampolini (ampolini.fran@gmail.com)2 

      Cíntia Xavier  (cintia_xavierpg@yahoo.com.br)3 

                    Felipe Simão Pontes (felipesimaopontes@gmail.com)4 

 

 

Resumo: O documentário “Feirantes da Economia Solidária: Narrativas de Cooperação e Sustentabilidade” é um              
vídeo, de 21 minutos, produzido pelo Núcleo de Produção Audiovisual, vinculado à Agência de Jornalismo da                
UEPG que traz relatos de mulheres que participam da Associação de Feirantes de Economia Solidária, (Afesol),                
um projeto de extensão da Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol). O vídeo resgata a história e a                 
memória do grupo desde seu início, mostra as primeiras feirantes e também retrata o desenvolvimento da                
Associação ao longo do tempo, por meio dos depoimentos. Apresenta também a ocupação de cada uma das                 
feirantes, que trabalham com artesanato, bijuterias, alimentos, entre outros. 

 Palavras-chave: Feirantes. Associação. Economia Solidária. 
 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 
 Agência de Jornalismo 
 __________________________________________ 
1Bolsista do Núcleo de Produção Audiovisual; UEPG; Jornalismo; anerafaely@gmail.com 

2Bolsista do Núcleo de Produção Audiovisual; UEPG; Jornalismo; ampolini.fran@gmail.com 
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3Professora do curso de Graduação e Mestrado em Jornalismo; cintia_xavierpg@yahoo.com.br 

4Professor do curso de Graduação em Jornalismo, PPG em Jornalismo e PPG em Ciências Sociais;               
felipesimaopontes@gmail.com 

 

PROJETOS VINCULADOS 

Núcleo de Produção Audiovisual 

 

PÚBLICO-ALVO 

A produção do documentário tem como público a comunidade em geral, as feirantes             

da Associação de Empreendimentos Solidários, que participaram como fontes para a           

realização deste produto e todos os envolvidos no projeto de extensão da Incubadora de              

Empreendimentos Solidários, IESol, da UEPG. 

 

JUSTIFICATIVA 

O Núcleo de Produção Audiovisual foi criado em 2016, é um subprojeto da Agência              

de Jornalismo do curso de Jornalismo da UEPG. De lá para cá iniciou a produção de                

materiais audiovisuais junto a dois projetos de pesquisa da UEPG “Representações Femininas            

sobre Morbidade Materna e Infantil em Decorrência da Assistência ao Parto em Ponta             

Grossa” e “Perspectivas Maternas sobre Mortalidade Perinatal” (ISTSCHUK; BAZZI;         

PONTES, 2017). Em abril de 2018 o Núcleo finalizou e lançou o documentário “Quem vê               

minha dor!” fruto do trabalho iniciado no ano de 2017 nos dois projetos de pesquisa               

(ISTSCHUK; XAVIER; PONTES, 2018). 

As produções do Núcleo de Produção Audiovisual, têm como foco atender demandas            

de movimentos sociais e concentra suas atividades em criar materiais para organizações            

não-governamentais, bem como para entidades diversas que precisem de conteúdo visual.  
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O produto “Feirantes da Economia Solidária: Narrativas de Cooperação e          

Sustentabilidade”, publicado no canal do Youtube da IESol, apresenta relatos de como as             

feirantes se conheceram, como cada uma entrou no grupo e a história do relacionamento delas               

com a Associação.  

Ao trazer a memória da atuação do grupo, a justificativa se sustenta pelo registro              

audiovisual viabilizado da aliança entre a Agência de Jornalismo/Núcleo de Produção e o             

grupo da feira solidária. O projeto auxiliou na integração entre os estudantes da Universidade,              

que vivenciaram o funcionamento da feira solidária e produziram o documentário e os             

participantes do projeto da Afesol, que puderam registrar o papel da incubação. 

Além da memória, o documentário oferece oportunidade de dar voz aos feirantes que             

fundaram a feira de economia solidária. Assim os feirantes se tornam fontes e são valorizados               

como protagonistas de suas próprias histórias, uma preocupação recorrente entre os           

documentaristas brasileiros segundo Lins e Mesquita (2008). 

A postura da equipe de produção do documentário foi sempre de oferecer condições             

para que as histórias fossem contadas pelos próprios feirantes. O documentário não utilizou o              

chamado recurso da voz da autoridade ou a voz de Deus (NICHOLS, 2005) aquela em que os                 

produtores do documentário vão descrevendo o desenvolvimento das cenas, narrando os           

acontecimentos fora da cena. 

 

OBJETIVOS 

 - Registrar a história da Associação de Feirantes de Economia Solidária; 

             - Trazer relatos de crescimento pessoal das feirantes por meio da Economia Solidária; 

 - Aprimorar a formação profissional técnica em Jornalismo das bolsistas; 
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METODOLOGIA 

O processo de apuração do documentário teve um contato prévio à gravação com as              

feirantes, em que os professores e estudantes visitaram a casa de cada uma delas para montar                

um roteiro da história e uma sequência das entrevistadas que apareceriam, além de fazer              

imagens de arquivo que seriam usadas para compor o vídeo. Posteriormente, a equipe de              

Produção marcou com as feirantes dias específicos para gravação e coleta de material de              

apoio. 

Na preparação para edição do vídeo, uma ordem temática foi usada e as entrevistas              

gravadas seguiram um encadeamento a partir desse critério, respeitando a origem da            

Associação, quais foram as primeiras feirantes, onde foram os encontros, com o que             

trabalham, até chegar neste ano, em que atualmente elas fazem feira toda quinta-feira na              

Universidade.  

Para a produção do documentário foram entrevistadas em vídeo: Janete Salles Rocha,            

Noemi de Oliveira, Maria Alice de Oliveira, Ivone da Silva, Maria Helena Pinheiro e Joaquim               

Pinheiro.  

 

RESULTADOS 

Além dos depoimentos gravados durante as feiras que acontecem semanalmente na           

UEPG, as feirantes tiveram a oportunidade de contar de maneira individualizada os motivos             

que as levaram ao projeto. As gravações feitas com elas reunidas proporcionaram um espaço              

livre para cada uma registrar suas impressões quanto ao surgimento das feiras e a adaptação               

delas ao grupo e ao trabalho. 

As fontes procuraram explicar de forma detalhada desde a fundação das feiras pela              

Diocese de Ponta Grossa, à divisão ao longo do tempo do trabalho em grupo, até ressaltar a                 

importância do projeto na questão econômica e social. Há ainda relatos sobre a coleta e               
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transformação dos malotes doados pelos bancos da cidade para elaboração dos produtos que             

são destinados à venda. Além de comentários sobre as experiências que as feirantes tiveram              

em viagens e formações da IESol. 

O processo de edição levou cinco dias, a isso inclui a decupagem das imagens por               

cinco horas em cada um desses dias, para estabelecer um roteiro e desenvolvimento ao              

documentário. A finalização do projeto, que durou dois dias, contou com a ajuda de              

professores e estudantes para decidir as trilhas sonoras e a inserção imagética de uma abertura               

especial, além da realização de algumas artes gráficas que foram incorporadas ao material.  

O produto resultou em um conteúdo de 21 minutos e foi concluído no final de               

fevereiro como uma homenagem às entrevistadas, em comemoração ao dia da mulher no mês              

seguinte, no dia 8 de março. Ao produzir o documentário, o saldo foi positivo visto que o                 

proveito foi a materialidade em audiovisual da história da Associação e o registro das              

dificuldades e experiências das feirantes proporcionadas pela união do grupo. O vídeo está             

disponível na plataforma Youtube, no canal da IESol (Incubadora de Empreendimentos           

Solidários).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O documentário produzido pelo Núcleo de Produção Audiovisual destinado a          

Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol) traz contribuições para todas as          

instituições envolvidas. Para o projeto de extensão da UEPG, que oferece um retorno a              

sociedade dos produtos trabalhados dentro da Universidade e aproxima as relações entre a             

população e entidade. Para a IESol que pode mostrar o sucesso da incubação solidária e               

registrar a história da instituição a partir de figuras representativas que participaram da sua              

construção. Também para os professores e estudantes que estiveram reunidos em todo            

processo produtivo do documentário, com o aprofundamento nos conhecimentos aplicados no           

curso e a integração com as fontes.  
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APOIO: PROEX/ FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. 
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