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Resumo: O loteamento residencial popular mais antigo de Ponta Grossa completou 25 anos em novembro de 

2018. Como uma demanda da comunidade, o Núcleo de Produção Audiovisual, projeto do Programa de Extensão 

Agência de Jornalismo, trabalhou com a comunidade para a produção de uma série de microdocumentários. O 

objetivo foi o de produzir dois episódios para a série, de sete minutos cada, com a intenção de recuperar a história 

do bairro e os principais desafios dos primeiros moradores. As histórias de moradores que construíram o bairro 

diante da falta de estrutura e de serviços básicos como água, luz, telefone e transporte oferece importante registro 

para a história de Ponta Grossa, além de ensinamentos de caráter social e de superação para os estudantes e 

professores participantes da proposta. 

 

Palavras-chave: Mini-documentários. Bairro Santa Mônica. Núcleo de Produção Audiovisual.   

 

PROJETO: NÚCLEO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.   
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A demanda veio do Centro Social e Colégio Marista Santa Mônica, que têm uma ação ativa 

dentro do bairro, então tecnicamente eles eram um dos interessados para essa produção 

audiovisual. Os mini documentários também foram direcionados para a Associação de 

Moradores, tendo em vista que eles falam da história de luta dos moradores e como eles 

conseguiram cada conquista. E por fim, para a cidade, como um registro histórico da construção 

desse bairro dentro de Ponta Grossa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa, mais especificamente no bairro Santa Mônica. A edição e finalização do material 

ocorreu nos laboratórios do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. A distribuição do material ocorreu por redes sociais de mensagem, com a centralidade 

da Associação dos Moradores do Santa Mônica e do Centro Educacional Marista Santa Mônica. 

 

JUSTIFICATIVA 

Essa produção surgiu a partir de demanda da Associação dos Moradores do Núcleo Santa 

Mônica e do Centro Educacional Marista Santa Mônica junto à Agência de Jornalismo da 

UEPG. A oportunidade era para registro da história do bairro, valorizando as memórias dos 

primeiros moradores e principais lideranças do bairro. Dois subprojetos da Agência de 

Jornalismo assumiram a tarefa de realização das entrevistas e tomada de imagens: o Núcleo de 

Estratégia de Mídia e Movimentos Sociais e o Núcleo de Produção Audiovisual.  O roteiro, 

edição e finalização ficou por tarefa do Núcleo de Produção Audiovisual, que tem por escopo 

planejar, realizar e prestar assessoria na produção, edição e divulgação de produtos audiovisuais 

em Ponta Grossa e região.  

O Núcleo Santa Mônica foi o primeiro loteamento residencial da cidade, surgiu sem os 

principais aparelhos urbanos e tinha pouca ajuda do governo municipal. Porém, por meio da 

comunidade, passou a exigir melhores condições e a conquistar paulatinamente serviços básicos 

como água, luz, coleta do lixo, esgoto, escolas e unidade de saúde. Os moradores desejavam 

rememorar essa história na forma de um documentário que seria exibido numa festa de 

comemoração do bairro.  
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Os trabalhos do Núcleo de Produção Audiovisual (ISTSCHUK; BAZZI; PONTES, 2017; 

ISTSCHUK; XAVIER; PONTES, 2018)  resultam de um processo de formação e educação de 

estudantes de jornalismo em interação com movimentos sociais, organizações não 

governamentais, associações e comunidades. Os estudantes são estimulados a reconhecerem a 

aprenderem com as experiências comunitárias, ao mesmo tempo em que adquirem habilidades 

técnicas e conhecimento para realização de pré-produção, entrevistas, edição e finalização de 

produtos audiovisuais. Os professores do Núcleo trabalham juntamente com os estudantes em 

todas as etapas de produção, entendendo que o processo de ensino-aprendizagem é permanente 

e mútuo. 

 

OBJETIVOS 

- Oferecer um produto audiovisual para circulação em redes sociais e que contasse as 

histórias dos moradores que iniciaram e lutaram para construir o Núcleo Santa Mônica. 

- Promover aos estudantes e professores oportunidades de aprendizado junto à 

comunidade, com interação entre agentes sociais e universidade, em relações horizontais e 

colaborativas. 

- Contribuir para aplicação de conhecimentos técnicos e teóricos em produção 

audiovisual jornalístico.  

 

METODOLOGIA 

A Agência de Jornalismo e o Núcleo de Produção Audiovisual trabalham a partir do 

atendimento a interesses de movimentos sociais, organizações não-governamentais, 

associações, sindicatos e demais integrantes da comunidade. Foi dessa forma que o 

Coordenador de trabalhos sociais do Centro Educacional Marista Santa Mônica, Olavo 

Chicoski, buscou a Agência para externar interesse da comunidade em realizar um registro em 

audiovisual.  

A primeira visita ao bairro foi de aproximação e reconhecimento da pauta e ocorreu no dia 29 

de outubro. O local da atividade foi o Centro Educacional, com exposição por parte de Olavo 

Chicoski sobre as características da comunidade e possíveis fontes para diálogo. Na sequência, 
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três duplas de estudantes e dois professores gravaram entrevistas com três fontes, bem como 

registraram imagens de apoio da “praça da Gruta”, um dos principais pontos de socialização do 

Núcleo.  

O segundo trabalho no campo ocorreu em 05 de novembro, com realização de entrevistas na 

Associação de Moradores, no bar onde foi instalado o primeiro telefone público, no Centro 

Cultural em construção, na casa da primeira moradora, além de tomada de imagens em vários 

pontos do bairro. Além das entrevistas, a equipe levantou um drone para tomadas aéreas do 

bairro.  

Foram entrevistados oito moradores. As perguntas realizadas buscavam estabelecer o diálogo 

(SILVA, 2010) e reduzir possíveis inibições com o equipamento. A abordagem foi realizada 

com perguntas gatilho, tais como Como e porque você veio morar aqui?, “Como era o bairro 

no começo?”, “Quais eram as principais dificuldades?”, “Quais as principais conquistas e 

transformações pelas quais passou o Santa Mônica?, Quais os motivos que fazem com que você 

goste de morar aqui. As respostas, ainda que pessoais, passaram a tender a conversão, o que 

revelou um esgotamento natural da diversidade da temática e o estabelecimento das oito 

entrevistas. 

A definição dos roteiros e edição dos dois episódios ocorreram nas duas semanas seguintes.  

Após finalização, os episódios foram disponibilizados para Olavo Chicoski do Centro 

Educacional Marista para posterior compartilhamento com os moradores do bairro e demais 

interessados.  

  

RESULTADOS 

 A série de microdocumentários foi decidida em conjunto com lideranças da comunidade do 

Santa Mônica. A partir das entrevistas realizadas e das imagens de apoio, ficou decidido a 

produção de dois episódios da série. O primeiro, denominado “O Início”, tem duração de 5’57’’ 

e conta como foram os processos de instalação e início de vida dos primeiros moradores. 

Principalmente, como o primeiro loteamento residencial foi disposto na periferia da cidade sem 

qualquer estrutura. Faltava água, luz, coleta de lixo, telefone, unidade de saúde, escolas, asfalto.  

 O segundo episódio, denominado “A Luta”, tem duração de 8’30’’, e apresenta como os 

moradores passaram a se organizar e a reivindicar a estrutura que não existia. Em especial, 

demonstra como a Associação de Moradores trabalhou para a instalação de água encanada, 

instalação de postes de iluminação pública, telefone público, construção de escolas municipais 
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e da unidade de saúde. É com orgulho que cada morador relembra as conquistas e indicam como 

o Santa Mônica passou de um núcleo marginalizado a ter transporte público constante, e a 

oferecer as condições básicas para moradia digna. Na Tabela 1, destaca-se o nome dos 

entrevistados e o que cada um contou a partir de seu próprio ponto de vista: 

Tabela 1 – Entrevistados 

Ana da Silva É a primeira moradora do bairro Santa Mônica, ela é quem abre o 

primeiro episódio dos mini documentários, comentando quais eram as 

principais dificuldades enfrentadas. 

Ambrósio Rodrigues Gonçalves Fez parte da Associação de Moradores e é comerciante da região. Foi 

em frente ao seu estabelecimento que foi instalado o primeiro telefone 

público para toda a comunidade. 

Celso Vicente Ribas Até o ano passado era o presidente da Associação de Moradores. 

Explana sobre os problemas enfrentados e conta um pouco da história 

do bairro. 

Ester da Silva Santos Moradora, e fez parte da Associação de Moradores por diferentes 

períodos. Relembra todos os momentos do Santa Mônica com clareza. 

Foi uma fonte chave para a construção dos roteiros para os 

minidocumentários. 

Luis Francisco Pedroso Morador,, ele lista os antigos problemas do bairro, como falta de água, 

luz, dentre outros. E comenta o crescimento do bairro.  

Olavo Chicoski Faz parte do Centro Educacional Marista Santa Mônica e ajudou a 

abordar as fontes e marcar com os entrevistados. Nas suas falas, ele dá 

ênfase no trabalho coletivo que os moradores desempenham para o 

crescimento do bairro. 

Paulo Henrique Sobrinho Morador do bairro, ele, como outros moradores, enfatizou as 

dificuldades e reivindicações realizadas com o objetivo de conquistar 

todos os serviços oferecidos pelo bairro.  

Sônia Regina Mendes Também integra a Associação de Moradores. Ela comenta as 

dificuldades que teve ao parir a primeira filha. Sônia iniciou o trabalho 

de parto e teve que caminhar 15 quadras desde a sua casa para ligar para 

ambulância, pois havia apenas um telefone no bairro. 

 

Para os dois minidocumentários foi criada uma vinheta de abertura com imagens do bairro. 

Cada microdocumentário inicia com uma fala que oferece a temática, seguida da exposição da 

vinheta. Em seguida, são alternadas falas dos entrevistas e passagens com imagens de apoio. 

Foram oito estudantes envolvidos diretamente na captura das imagens e duas que participaram 

da edição e finalização do material. Dois professores supervisionaram a atividade. Um 
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integrante do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas foi o responsável por realizar as 

imagens com o drone.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Entrevistados 

 

Legenda: Entrevistados dos mini documentários do Santa Mônica 25 anos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção dos dois episódios atendeu a um dos eixos da Agência de Jornalismo e do Núcleo 

de Produção Audiovisual, de envolvimento das estudantes com a população, na partilha de 

conhecimentos e competências. A formação não se resume ao desenvolvimento técnico, mas 

ao reconhecimento da temática em tela mediante o contato com os entrevistados e suas 

memórias. 

Contar a história do Santa Mônica oferece perspectivas futuras para o trabalho do Núcleo, 

entendendo que o processo de ocupação e de construção do espaço urbano da cidade oferece 

possibilidades distintas de (re)conhecimento sobre Ponta Grossa. Sob esse aspecto, o produto 

articula-se com o projeto pedagógico do curso de Jornalismo da UEPG, que tem por um dos 

seus escopos a formação para a cidadania e a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão 

à construção de políticas públicas. 
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APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão (Proex), mediante bolsas. 
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