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RESUMO 

 

 

O objeto deste projeto experimental é a ação do voluntariado apresentado por meio de 

uma série de documentários para televisão. A produção busca registrar a relevância do 

trabalho voluntário, visando despertar no público espectador, a curiosidade, o estímulo e 

o desejo em participar dessa modalidade de serviço. Para o projeto piloto foi realizada 

uma produção audiovisual com foco na Fundação Casa do Caminho, na cidade de 

Mossoró, situada do alto oeste do Rio Grande do Norte. A proposta é sugerir outros 

conteúdos para exibição em TV com duração de cinco minutos. O projeto “Série de 

documentários para televisão: Ser Voluntário é Isso...” produziu três curtas-

metragens utilizando os formatos televisivos série e documentário. A pesquisa 

fundamentou-se em teóricos e referências do documentário, da televisão e do 

voluntariado. Foram seguidas as etapas de produção em vídeo e os instrumentos 

metodológicos foram à pesquisa bibliográfica, a observação e as entrevistas. 

Acreditamos que com essa produção em vídeo conseguimos obter um produto 

diretamente relacionado com as questões sociais.  

  

Palavras-chaves: Voluntariado. Curta-metragem. Televisão. Séries. 
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1- Introdução 

 

Todos os dias é fato observar que parte da população no Brasil está distanciada 

de alguns dos direitos básicos e garantias sociais, seja na saúde, na educação, na 

alimentação ou lazer. A ausência dessas políticas públicas acaba gerando uma grande 

lacuna social. Se por um lado, muitas vezes, o Estado, a quem compete a efetivação de 

políticas sociais públicas, não assume ou não tem condições de dar a assistência 

necessária, por outro, existem indivíduos que lutam para garantir que tais direitos sejam 

preservados e garantidos. Muitos destes fazem isso de forma gratuita e constante, onde 

frequentemente doam parte do seu tempo aos que dele precisam. Estes são os 

voluntários, e as suas ações caracterizam o voluntariado, que por sua vez se constitui na 

base objetiva deste TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.  

É visando justamente dar ênfase a estas pessoas que se dedicam quase que 

diariamente aos outros, e de forma espontânea e responsável, que o grupo teve a 

iniciativa de promover e divulgar, através de uma produção audiovisual, o trabalho 

desenvolvido por pessoas que sem nenhuma pretensão de retorno financeiro ou pessoal 

dedicam parte do seu tempo para promover o bem-estar de outros. O trabalho “Série de 

documentários para televisão: ser voluntário é isso...” tem o objetivo de coletar e 

registrar em audiovisual, depoimentos de atores sociais que realizam trabalho voluntário 

na cidade de Mossoró. Dentre várias instituições, com o intuito de concentrar e 

centralizar nossa produção piloto, escolhemos a “Fundação Casa do Caminho”, entidade 

filantrópica fundada em 8 de abril de 2000 por um grupo de voluntários que buscavam  

promover desenvolvimento moral, intelectual, estético, espiritual, físico e vocacional 

nas crianças, jovens e seus familiares.  

O principal objetivo do trabalho é produzir uma série em vídeo que fala do 

incentivo ao voluntariado, intitulada de “Série de documentários para televisão: Ser 

Voluntário é Isso...”. Produzimos três vídeos documentários com cinco minutos de 

duração cada um, dentro de uma proposta piloto para exibição em TV e, justamente por 

se tratar de curta-metragem, acredita-se que o produto poderá se encaixar na grade de 

programação televisiva – principalmente emissoras públicas ou a cabo. O projeto 

também pretende servir de suporte para eventuais estudos relacionados à produção 

audiovisual, que é o objeto de estudo, assim como para outras áreas das Ciências 



Humanas que estudam o voluntariado e o Terceiro Setor. É bom que se diga que o 

produto referencia o trabalho voluntário e não a Fundação que nos serviu como suporte 

para pesquisas. Optou-se por uma série com o tempo reduzido, onde é possível chamar 

e prender a atenção do espectador com histórias interessantes e sequenciais dentro de 

um mesmo contexto. O projeto conta com uma trilha sonora específica e preparada 

exclusivamente para a série, desde a vinheta de abertura até a última fala. 

O TCC é contextualizado teoricamente em algumas obras e autores que 

trabalham tanto o nosso tema central, que é a produção audiovisual, quanto o tema 

tratado e abordado dentro do projeto, que é o trabalho voluntário. Embasamo-nos em 

alguns estudos realizados nos autores: Bill Nichols que nos mostra os passos introdutórios 

para a produção de um documentário e suas classificações. Também foi feita o percurso 

da abordagem de Consuelo Lins e Cláudia Mesquita, que tratam sobre o documentário 

na contemporaneidade, o filmar o real; Eduardo Szazi, que nos leva a uma viagem sobre 

o terceiro setor e Natálio Kisnerman que nos introduz no contexto do trabalho social de 

uma forma geral. Arlindo Machado contribui com nossa pesquisa no que se refere a 

linguagem televisiva e sua característica seriada, assim como outros autores e suas 

respectivas obras de significância para esse trabalho. 

Tendo o voluntariado como ponto central dentro do projeto piloto, pode-se 

dizer que o este trabalho está voltado não somente para as práticas e técnicas de 

produção de vídeo, mas também para a valorização humana, representada pela ação do 

voluntário. Nesse sentido, precisamos dar ênfase também ao trabalho social que está 

inserido no nosso projeto, seja na percepção dos que o fazem ou ainda dos que por 

ventura vierem a assistir a série. 

O voluntariado é uma prática antiga que se confunde com a história dos 

indivíduos. O interesse do homem pelos seus semelhantes inicia essa prática que no ano 

de 2001 ganhou uma maior força. O voluntariado inicia-se ligado a religião, o 

Cristianismo, que pregando o preceito da caridade incentiva a todos os cristãos a ajudar 

o próximo.  

 

A esmola, a exortação e a persuasão como recursos elementares caracterizam 

este largo período de origem do voluntariado, no qual a fé, o sentimento e a 

intuição substituem o conhecimento cientifico frente às situações que geram 

tal estado de carência. (KISNERMAN, 1983, p.3).  

 

 



Nesse sentido, o trabalho social foi crescendo ao longo dos anos, em grandes e 

pequenas mobilizações e, segundo dados da Abrinq, no ano de 2001, o voluntariado 

ganhou mais força devido aos inúmeros acidentes provocados pelos fenômenos da 

natureza, o que gerou uma grande corrente pela vida. Pessoas do mundo inteiro 

mobilizaram-se exercitando o ato de solidariedade, surgindo, em maior número, 

voluntários, não só nos lugares atingidos pelos graves acidentes, mas também ajudando 

aqueles mais necessitados de sua própria cidade. 

Segundo as Nações Unidas, o voluntariado tem como objetivo inscrever-se 

sendo “jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, 

dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, 

organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos". (ONU, 2009) 

Levando em consideração as informações históricas, estuda-se o voluntariado 

em Mossoró de forma não analítica, ou seja, o projeto tem a finalidade de registrar os 

acontecimentos assim como são, e não se pretende criar juízo de valor ou ainda esgotar 

o tema, uma vez que este servirá como mais um suporte para outras pesquisas 

acadêmicas relacionadas ao terceiro setor. Desse modo, esse trabalho possui uma grande 

relevância para o curso de Comunicação Social por se tratar de depoimentos reais que, 

de certa forma, reproduzem o cenário da nossa sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - Justificativa 

 

O trabalho voluntário é uma ação cada vez mais presente na vida dos médios e 

grandes centros urbanos. A adesão, cada vez maior de pessoas a essa prática 

ocupacional, chama a atenção para uma tendência que ganha vigor nesse início de 

século e de milênio. Para tanto, buscou-se compreender de forma mais profunda o 

trabalho voluntário utilizando a Fundação Casa do Caminho para realização do nosso 

trabalho. E para realizá-lo de forma plena e satisfatória, a fim de registrar e documentar 

em audiovisual utilizamos o suporte e o gênero televisivo, com sua característica 

seriada. 

Não é de hoje que a televisão vem enfrentando uma verdadeira crise nos 

âmbitos cultural, ético, moral e social. Com uma programação cada vez mais voltada 

para o lucro, este veículo foi aos poucos, mas de forma gradativa, instituindo um 

modelo próprio de relacionamento com a audiência, que muitas vezes recebe uma 

crítica acadêmica e/ou da sociedade de forma geral. Salvo algumas TVs Públicas e 

Educativas que ainda mantêm em suas grades uma programação mais voltada para o 

social. O fato é que nem sempre as TVs são as grandes culpadas por uma exclusão 

social, tendo em vista que a geração de produtos com conteúdos culturais ou sociais 

para veiculação, principalmente na TV, está cada dia mais escassa. Sendo assim, este 

trabalho tem, também, o objetivo de criar um produto audiovisual que possa ser exibido 

em qualquer TV, seja ela aberta ou não, educativa, pública  ou privada, com 

programação aberta ou fechada. Com isso pretende-se aumentar o leque de 

possibilidades e opções, para que as emissoras possam dispor de uma maior 

possibilidade e variedade nas suas grades. 

Em atuais pesquisas feitas pela Fundação Abrinq (2011) – o voluntário foi 

definido como aquele ou aquela que age como ator social e agente transformador que 

presta serviços não remunerados para o bem de uma sociedade, doando seu tempo e 

seus conhecimentos em função do próximo, realizando um trabalho movido pela 

solidariedade, assim como suas motivações pessoais sejam elas culturais, religiosas, 

raciais, políticas ou emocionais. 

Realizou-se então, uma pesquisa na instituição citada, coletando histórias para 

compor este trabalho, de forma que três delas foram detalhadamente catalogadas e 

finalmente registradas em uma série de documentários para televisão, salientando a 



relevância do trabalho voluntário. Essa contribuição prática foi resultado de um 

conhecimento adquirido em sala de aula, através do curso de Comunicação Social com 

Habilitação em Radialismo. Sendo assim, realizou-se esse trabalho buscando a 

construção e o desenvolvimento de uma sociedade melhor. 

 

3 - Fundamentação Teórica 

 

3.1 O Documentário  

Não é uma tarefa muito fácil dar uma definição para documentário, pois ele 

engloba variados conceitos de objetividade, realidade, verdade, ficção e etc. Neste 

sentido, surge sempre a dúvida entre a produção da ficção ou reprodução da realidade, o 

que não significa que a forma de produção de ambos os produtos seja diferente, em que 

os dois tipos fazem o uso da encenação e de personagens, seja na transmissão ou 

emissão de mensagens fictícias ou reais. Além disso, sabemos que o documentário pode 

manipular a verdade ou criar uma verdade exclusiva para ele – durante a gravação ou na 

fase de edição.  

Diante do exposto podemos dizer, de acordo com a classificação fornecida por 

Bill Nichols (2005), que existem dois tipos de produção audiovisual: o que serve para 

satisfazer desejos (ficção) e o que predomina a representação social (não-ficção). 

Assim, segundo este autor, o primeiro tipo é o documentário de satisfação de desejos 

,compreende o filme de ficção, que expressa de forma tangível “nossos desejos e sonhos, 

nossos pesadelos e terrores”. Dentro desse mundo imaginado pelo teórico, que se baseia 

no real ou no imaginário, pode-se adotar ou rejeitar suas verdades. O segundo tipo 

citado por Nichols (2005) – documentário de representação social – caracteriza-se pelo que o 

autor chama de filme de “não-ficção”, em que está representado o mundo em que já 

vivemos ou ocupamos, por assim dizer, tornando visível a matéria de que é feita a 

realidade social – isso, de acordo com a seleção e a orientação do 

cineasta/documentarista. Este tipo de documentário explora a realidade já existente, 

proporcionando uma maior visão do que venha ser o real.  

Em termos de classificação, pode-se afirmar que o TCC, sobre o Trabalho 

Voluntário, encaixa-se na segunda categoria de documentário apresentada por Nichols 

(2005), que é o da produção de representação social, uma vez que o produto não se trata 

de uma ficção imaginada pelos autores, mas baseia-se na realidade do cotidiano, ou em 

recortes desta realidade, daqueles que se integram no trabalho voluntário, mas também 



daqueles que são assistidos pelas instituições que oferecem tais serviços. Este trabalho 

registra o real, dentro da contemporaneidade, são as atividades desenvolvidas dentro da 

Fundação Casa do Caminho. 

Tratando-se de um documentário de grande importância social, o nosso projeto 

focou não apenas na Fundação, mas também e principalmente nas pessoas, não só nos 

voluntários, mas também na comunidade e nos grupos de pessoas que são atendidas 

diariamente pela “Casa do caminho”. Buscamos representar o real de forma acrítica e 

fiel aos acontecimentos. É por dar ênfase aos acontecimentos reais e fieis dos ambientes 

e nas pessoas que o nosso projeto tem forte representação social.  

 

O documentário de representação social engaja-se no mundo pela 

representação, fazendo isso de três maneiras. Em primeiro lugar, os 

documentários oferecem-nos um retrato ou uma representação reconhecível 

do mundo. Pela capacidade que o filme e a fita de áudio tem de registrar 

situações e acontecimentos com notável fidelidade, vemos nos documentários 

pessoas, lugares e coisas que poderíamos ver por nós mesmos. (NICHOLS, 

2005, p. 28) 

 

É importante dizer que a utilização do suporte documentário e as suas 

ferramentas, está diretamente ligada à capacidade e a noção de tempo e espaço, onde as 

questões sociais chamam e despertam a atenção da sociedade. Neste caso, a questão 

abordada é o Trabalho Voluntário, onde a pessoa do voluntário é evidenciada dentro de 

um contexto social, desse modo, o documentário acaba inserido numa triangulação, 

entre o documentarista, a personagem de quem se fala, e para quem se fala. 

 

Nichols (2007) observa que o documentário está inserido numa triangulação 

entre documentarista/sobre quem se fala e para quem se fala, formando a 

sentença EU falo DELES para VOCÊ.  No entanto, essa colocação pode ser 

subvertida, como ELE fala DELES para NÓS. (NICHOLS apud. VIEIRA, 

2009, p.12) 

 

 

Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que o nosso trabalho se enquadra 

justamente nesta segunda proposta, onde ELE (no caso, o personagem, o voluntário), 

fala DELES (o trabalho voluntário como um todo, ou o voluntariado), para todos NÓS, 

público espectador. Diante do exposto, não é difícil perceber que a produção 

audiovisual, no caso do documentário, envolve não somente os conhecimentos técnicos 

utilizados em torno da sua produção, mas também a compreensão quanto produtores e 

diretores, principalmente no que diz respeito a quem se dirige o produto e a qual público 

ele será destinado. 



 

 

3.2 Tipos de documentários 

A produção de documentários se desenvolveu de acordo com os avanços 

tecnológicos e no momento histórico no qual o filme está inserido. NICHOLS (2005) 

apresenta seis tipos de documentário. Esta divisão serve para perceber as diferentes 

formas de construção do documentário, mas não são excludentes: elas podem aparecer 

no mesmo filme de acordo com o estilo do cineasta. 

O modo poético segue os ideais modernistas de representação da realidade 

através da fragmentação; 

O modo expositivo é um dos mais difundidos e o que o público mais 

reconhece como documentário devido ao uso constante de seus elementos em 

noticiários de TV. Neste modo, os fragmentos do mundo histórico são concatenados 

numa estrutura mais retórica e argumentativa. A perspectiva do filme é dada pelo 

comentário feito em voz off e as imagens limitam-se a confirmar a argumentação 

narrada(NICHOLS, 2005); 

O modo observativo ganha força com câmeras portáteis e propõe mostrar a 

realidade. Em outras palavras, o cineasta busca captar os acontecimentos sem interferir 

no seu processo. A falta de legendas e de narrador justifica-se para que o público veja o 

que está acontecendo, e não a interpretação do cineasta sobre o fato; 

O modo participativo insere o cineasta no filme, ou seja, sua participação e 

conscientização de sua interferência na realidade dos atores sociais – pois também se 

torna um ator social – ficam evidentes para o público. Com isto, o ponto de vista do 

cineasta fica mais evidente. O uso de entrevistas dá variedade aos assuntos; 

O modo reflexivo preocupa-se com o processo de negociação entre cineasta e 

espectador, indagando as responsabilidades e consequências da produção do 

documentário para cineasta, atores sociais e público. Desta forma, “O lema segundo o 

qual um documentário só é bom quando é convincente é o que o modo reflexivo do 

documentário questiona.” (NICHOLS, 2005, p.163); 

O modo performático também levanta questões sobre o que é conhecimento, 

porém a subjetividade tem peso maior do que a construção de argumento lógico e linear. 

A combinação do real com o imaginário de acordo com a complexidade emocional do 

cineasta torna muitas vezes o documentário autobiográfico e paradoxal. 



A proposta de trabalho se apropria do modelo observativo e participativo 

unindo a opção pela falta de narrador ao mostrar o que está acontecendo e a 

interferência na realidade dos atores sociais como marca intencional de quem dirige o 

documentário.  

 

 

3.3 Televisão 

Vivemos em uma sociedade que trabalha dia após dia e que, constantemente, 

falta tempo para a convivência familiar, para um diálogo, enfim, falta tempo para uma 

maior socialização entre as pessoas. Estamos vivendo um período em que a velocidade, 

o acesso e a agilidade são características fortes e marcantes da nossa sociedade, e para 

isso contamos com a importante contribuição dos meios de comunicação, em que as 

mais variadas informações e notícias, seja pela internet, o rádio, ou ainda, pelo meio de 

comunicação mais popular na atualidade, a televisão, são transmitidas e repassadas com 

uma velocidade antes impensável. Todos, ricos ou pobres, dispõem de um aparelho de 

TV em suas residências, ou ainda, aqueles que não a possuem tem acesso nos mais 

variados lugares: lojas, consultórios médicos, restaurantes, farmácias, praças, dentre 

outros. 

É bem verdade que num passado não muito distante, o rádio foi o grande 

advento da comunicação, reinando por um longo período, até a chegada da televisão, 

que fez com que a era de ouro do rádio chegasse ao fim, através da migração de vários 

profissionais de um veículo para o outro, além de agregar imagens ao som, atraindo 

cada vez mais o público.  É importante dizer que a palavra televisão surgiu bem antes 

do equipamento, que hoje é visto na maioria dos lares do mundo inteiro. É uma junção 

de duas palavras: tele, que vem do grego e significa distante e visione que vem do latim 

e designa visão, que caracteriza um sistema eletrônico de recepção e propagação de 

imagens e som através de ondas eletromagnéticas.  

Transmissões televisivas de grandes proporções surgiram com os jogos 

olímpicos de 1936, e depois da Segunda Guerra Mundial. Com os avanços tecnológicos, 

o uso da televisão cresceu em todo o mundo e foi ganhando popularidade em todas as 

classes sociais que buscam entretenimento e informações dos mais distantes lugares do 

planeta. A primeira transmissão televisiva no Brasil se deu no ano de 1948 na cidade de 

Juiz de Fora, Minas Gerais, com a exibição de um jogo de futebol. Mas foi depois da 

década de 1950 que a televisão passou a ganhar mais adesão e simpatia entre as classes 



populares, o que chegou a ameaçar as outras mídias existentes na época. Nesse período 

a televisão também começou a ser vista como importante veículo de intervenção social, 

econômica e política.  

Atualmente, a televisão brasileira se faz presente em quase todos os lares dos 

brasileiros, e a sua penetração se manifesta cada vez mais forte. A televisão exerce 

grande poder de influência sobre o mercado econômico, meios de produção, opinião 

pública e principalmente sobre o espectador, como bem diz Kelnner (2001, p. 97): “A 

televisão exerce uma força enorme sobre os telespectadores [...] é capaz de aumentar a 

cotação da bolsa, eleger e derrubar governantes e mudar a opinião pública sobre os mais 

polêmicos assuntos”. Porém, seu potencial educativo ainda é pouco utilizado, 

principalmente na produção e veiculação de produtos audiovisuais ou ainda programas 

voltados para a valorização humana e social. Nesse sentido, não só pelo poder de 

influência exercido pela mídia televisiva, mas também pelo seu alcance, que decidimos 

produzir a Série de documentários para televisão: Ser Voluntariado é Isso... O que vai 

aumentar ainda mais o leque de produção audiovisual educacional e social, contribuindo 

também para que as emissoras abertas, fechadas, educativas ou comerciais possam 

dispor de um maior acervo desses produtos. 

É inegável que a televisão desempenha um papel importantíssimo na sociedade 

brasileira. É o veículo de comunicação de massa de maior alcance em todo o país e o 

meio de informação e entretenimento lembrado por todos. Com a globalização 

midiática, a televisão adquiriu um papel importante no processo de transformação e 

troca de experiências culturais e educacionais, como lembra Guareschi (2005, p.57): há 

uma estreita relação entre a mídia e a globalização; em grande parte esta globalização, 

principalmente cultural, só foi possível devido à mídia.  

Com base no que foi acima exposto, a televisão assume um papel importante – 

o de informar e orientar, além de produzir material educativo e social que possam 

despertar o senso crítico do espectador e transformar o seu modo de se relacionar com o 

universo midiático, oferecendo assim mais informação, o que permite que a 

aprendizagem ocorra em diferentes lugares. É bem verdade que nem sempre as 

emissoras adotam este ponto de vista social da televisão, se preocupando cada vez mais 

com os índices de audiência, seu decorrente faturamento e a lucratividade, relegando a 

plano secundário a preocupação social e o seu compromisso de manter em suas grades 

uma parcela da sua programação voltada para educação e a cultura, como fica claro na 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988, p. 141) 



 

Art. 221- A produção e a programação de emissores de radio e TV devem 

atender aos seguintes princípios: 

I – Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II – Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação; 

III – Regionalização da produção cultural artística e jornalista, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

IV – Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

 

 

Como pode-se perceber, a Constituição Brasileira assegura a todos um 

entretenimento televisivo inteligente, de qualidade, onde a programação educativa não 

pode e não deve ser condicionada a horários e temas específicos pré-estabelecidos pelas 

emissoras. Esta programação deve fazer parte do cotidiano de cada emissora, 

produzindo, divulgando e, por sua vez, favorecendo o conhecimento científico, artístico 

e cultural, estimulando a criatividade, trabalhando o senso crítico das pessoas em seus 

diversos domínios e colaborando com o respeito étnico e cultural de todos (BRASIL, 

1988). 

Por fim, o uso da televisão como instrumento de produção e difusão de 

programas educacionais com forte cunho social, se justifica pela sua indiscutível 

importância para toda a sociedade. Além de dispor de um vasto campo de pesquisas, a 

televisão apresenta subsídios para tratar de qualquer assunto, seja através dos aspectos 

históricos, humanos, sociais e científicos, como também no comportamento da 

humanidade frente aos constantes processos de mudanças dentro de toda sociedade, o 

que a credencia como importante vetor de transformação e evolução humana, 

responsabilidade social que lhe deve ser imputada, dada a sua vasta dimensão, 

abrangência e penetração. 

. 

3.4 Narrativas Seriadas na TV 

A programação da TV brasileira caracteriza-se por ser bastante fragmentada, 

seja nas telenovelas, nos programas de auditório ou nos telejornais, o que se vê é uma 

divisão em blocos intercalados onde a duração de cada um varia dependendo da 

emissora. Tal característica é resultado de um tipo de TV comercial onde a cada bloco 

tem-se um intervalo devidamente oferecido aos anunciantes, como Machado descreve:  

 

No caso específico das formas narrativas, o enredo é geralmente estruturado 

sob a forma de capítulos ou episódios, cada um deles apresentado em dia e 

horário diferente e subdividido, por sua vez, em blocos menores, separados 



uns dos outros por breaks para a entrada de comerciais ou de chamadas para 

outros programas. (MACHADO, 2003 p. 82) 

 

 

 A forma narrativa seriada também se aplica aos programas como um todo, 

esse modelo surgiu ainda na literatura através de cartas e sermões. Com o passar do 

tempo foi desenvolvida pelos jornais do século passado em suas publicações em 

folhetins. Nessa época os autores publicavam suas obras em periódico, a cada dia um 

capítulo diferente. Esse modelo também foi explorado pelo cinema, que eram criadas 

produções seriadas semanais, no geral, essas produções tinham entre dez e quinze 

episódios e era uma grande atração para os jovens casais. Na construção da narrativa, 

era comum estar presente a personagem de um herói e de um bandido, e para entender a 

história o público teria que esperar o próximo episódio. Para Machado (2003, p. 83), o 

processo de evolução da narrativa seriada passou pelo cinema, “na verdade, foi no 

cinema que forneceu o modelo básico de serialização audiovisual de que se vale hoje a 

televisão”.  Na atualidade, as séries de TV abordam não somente as histórias contendo 

heróis e bandidos, mas também exploram os problemas cotidianos como drogas, 

violência, aborto, homossexualidade, dentre outros. 

O autor destaca três tipos de narrativas seriadas, a primeira uma narrativa 

única, é o caso das telenovelas e minisséries, onde a construção de suas narrativas sofre 

um desequilíbrio estrutural que só é recuperado quando se finaliza a série. Podemos 

perceber que tais produtos, muitas vezes, duram de três a seis meses, e estão sempre 

estruturados dentro de uma programação televisiva. A segunda forma narrativa está 

relacionada às produções que tem em sua estrutura episódios que não interagem com os 

demais, são na verdade independentes e que um não interfere na estrutura narrativa do 

outro. Um bom exemplo são os seriados americanos tais como: CSI Las Vegas, Doutor 

House, entre outros, que a cada episódio se tem uma história diferente, com começo, 

meio e fim, mantendo as mesmas personagens principais.   Na terceira e última forma  o 

que se preserva na estrutura narrativa é o espírito geral da história ou a temática 

abordada, temos então um modelo específico, que muitas vezes as séries têm em 

comum apenas o título genérico . Como exemplifica Machado (2003), se enquadra a 

série brasileira Comédia da vida privada (1995- 1997). Nessa categoria, uma série 

mensal que conta diferentes histórias contextualizadas na vida doméstica estabelecendo 

um conflito homem-mulher. 

 



No primeiro caso temos uma narrativa única (ou várias narrativas 

entrelaçadas e paralelas) que se sucedem mais ou menos linearmente ao 

longo de todos os capítulos [...] No segundo caso, cada emissão é uma 

história completa autônoma, com começo, meio e fim, e o que se repete no 

episódio seguinte são apenas os mesmos personagens principais e uma 

mesma situação narrativa [...] O terceiro tipo de serialização, em que a única 

coisa que se preserva nos vários episódios é o espírito geral das histórias, ou 

a temática [...]. (MACHADO, 2003,p 84) 

 

 

Diante disso podemos afirmar que o nosso projeto documentário “Série de 

documentários para televisão: Ser Voluntariado é Isso...” se encaixa no terceiro tipo de 

serialização, já que cada série é independente, com personagem diferente, trabalhando 

em um só eixo temático, tendo em sua estrutura a história do voluntário como tema 

central. Tal modelo foi idealizado para a possibilidade de ser encaixado em qualquer 

grade de programação: três curtas-metragens, três histórias e uma mesma temática. 

 

 

 

 

3.5 O Voluntariado ou Trabalho Voluntário 

De acordo com Mônica Corullón (2002) , o voluntariado surgiu pelas ações 

filantrópicas na Europa, porém a caridade perpetuada nessa época era privada, isto é, o 

valor da caridade provinha de motivos e benefícios ao doador ao invés dos efeitos que 

sua ação provocava. Com o tempo, o voluntariado se estendeu à América do Norte, 

mais especificamente aos Estados Unidos, de uma maneira peculiar e distinta das 

demais. Se na Europa havia sempre um interesse nas ações de caridade, nos Estados 

Unidos havia a preocupação com a sociedade e com as ações que a apoiariam e a 

ajudariam a manter um nível de oportunidades iguais para todos. Os propósitos dessa 

filantropia era a melhoria das condições humanas, ou seja, o enriquecimento da 

qualidade de vida das/nas comunidades. 

No Brasil, segundo a autora, não há uma tradição comunitária, justificada pelo 

seu histórico ligado à extração e à individualização de interesses. O nosso país foi 

colonizado pelos Portugueses que encontraram aqui fonte de riquezas despertando 

enorme cobiça dentre os outros países europeus, provocando, assim, uma ânsia de lucro 

rápido. Porém isso vem mudando ao longo do tempo, a cada dia se percebe um número 

maior de organizações sem fins lucrativos atuando em defesa das causas sociais. Para 

autores como Dreyer e Pereira,  



 

Estamos em um período histórico único, que tem se prolongado pelos últimos 

15 ou 20 anos. Parecemos estar no meio do que chamei de Revolução 

Associativa Global, uma massiva atividade de organizações sem fins 

lucrativos que está acontecendo em todo o mundo. E estou convencido de 

que vamos olhar para esta época como sendo o clímax desse 

desenvolvimento, tão importante em nossa época como a ascensão do 

Estado-Nação foi para o século XIX e princípio do século XX. (SALAMON, 

IN DREYER e PEREIRA, 2008,p. 83) 

 

O trabalho voluntário, no Brasil, iniciou há cinco séculos. Alguns 

pesquisadores afirmam que esta atividade se iniciou devido à fundação da Santa Casa da 

Misericórdia no ano de 1532. Em 18 de fevereiro de 1988, foi promulgada a lei nº 968 

do voluntariado que afirma: 

Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 

natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social, inclusive mutualidade. 

 Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 

obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 

 Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de 

adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço 

voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 

 Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas 

despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades 

voluntárias. 

 Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar 

expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço 

voluntário. (BRASIL, 1988) 

 

O trabalho voluntário executado no denominado terceiro setor ainda é evento 

recente na vida social do país, cujo marco inicial situa-se na segunda metade da década 

de 1990 e cuja forma de regulamentação é mais recente ainda, de 1998, e que só agora, 

no limiar do século XXI, adquire maior visibilidade e se descortina aos olhos antes 

desatentos da sociedade brasileira, conforme indica Szazi (2001, p.77): 

O trabalho não-remunerado é exercido pelos voluntários e foi caracterizado 

pela Lei 9.608/98 como a atividade não remunerada prestada por pessoa 

física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins 

não-lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 

científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.  

 

Essa regulamentação fortaleceu ainda mais o Terceiro Setor. Hoje é 

significativo o número de pessoas que doam algum tempo de trabalho voluntário no 

Brasil que, segundo ainda Szazi, fica em torno de 16% da população acima de 18 anos. 

Em avaliação do CVV – Centro de Valorização da Vida - em seu manual do voluntário, 



diversos grupos de pessoas tem se organizado com o objetivo de suprir as necessidades 

coletivas mais importantes.  

A socióloga Maria da Glória Gohn, reconhecida estudiosa dos movimentos 

sociais, assinala a abrangência e maior amplitude dos programas do Terceiro Setor além 

do plano social, numa intrincada rede de contraprestações que envolve as esferas 

pública (ou estatal), privada e negocial. 

Mais do que ajudar a quem precisa, as ações que partem do chamado terceiro 

setor [...] tem trazido também a melhoria das relações de negócios, 

oportunidade de novas parcerias e a aproximação de pequenos e médios 

fornecedores  das grandes empresas que procuram soluções para os 

problemas sociais. O resultado é a conciliação de investimentos privados com 

fins públicos, aplicados em organizações não-governamentais, fundações e 

outras entidades sem fins lucrativos. (GOHN, 2000, p.70) 

 

O investimento aplicado nesse setor supera qualquer expectativa, o resultado 

final é um voluntário cada vez mais participativo. A antropóloga Ruth Cardoso (apud 

Ribas Júnior & Antunes, 2002, p.5) ensina que “... o voluntariado vai muito além de 

uma participação eventual em atividades filantrópicas e gera, de fato, oportunidades de 

transformações reais, verificáveis, na vida dos voluntários, das pessoas beneficiadas, das 

entidades sociais e da comunidade em geral.”. 

A ativista Milu Villela (apud Ribas Júnior & Antunes, 2002, p.7), psicóloga, 

empresária e filantropa brasileira, se refere aos voluntários como “... pessoas 

preocupadas com o bem-comum, que procuram, com tenacidade, modificar realidades 

sociais injustas.”. 

Já o Conselho da Comunidade Solidária informa em seu sítio – 

www.comunidadesolidária.org.br – que as Nações Unidades consideram o voluntário 

como “o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, 

dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, 

organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos...”. 

Em publicação específica, o INCA (Instituto Nacional do Câncer) defende que 

o trabalho voluntário é um “serviço comprometido com a sociedade, baseado na 

liberdade de escolha; o voluntariado promove um mundo melhor e um valor para toda a 

sociedade.” (2001, p.20). 

Dessa forma, o presente trabalho funda-se na produção de um documentário 

sobre a prática do trabalho voluntário em uma instituição do Terceiro Setor em 

Mossoró/RN, em que se conceberá uma abordagem particular sobre os discursos dos 

http://www.comunidadesolidária.org.br/


atores na prestação de serviços e elaboração de projetos sociais na tentativa de construir 

uma sociedade melhor. 

Segundo Alex Moletta, esse tipo de abordagem remete os produtores e 

executores ao mergulho no “universo das histórias”: 

 

Somos todos movidos por histórias o tempo todo. Quando encontramos 

alguém na rua e perguntamos como está, esperamos ouvir uma pequena 

história sobre essa pessoa; quando estamos em crise, queremos que alguém 

ouça nossa história, e assim por diante. O que realmente nos prende ao 

universo das histórias é algo que nasce com o ser humano: o desejo de 

conhecimento. (MOLETTA, 2009, p.22) 

 

Tendo a ação do voluntário como ponto central, o próprio personagem fala de 

suas motivações e expectativas, da sua história de vida, o colocando assim no centro do 

discurso, que é a finalidade desta proposta, anulando, assim, a figura tradicional do 

narrador e privilegia o ator social para ser o autor do discurso. Conforme Lins e 

Mesquita 

 

(...)aos limites da tendência ‘sociológica’ encontra-se em curtas documentais 

que buscaram ‘promover’ o sujeito da experiência à posição de sujeito do 

discurso; tentativas e propostas para que o ‘outro de classe’ se afirmasse 

sujeito da produção de sentidos de sua própria experiência. (LINS e 

MESQUITA, 2008, p. 23) 

 

 

Percebe-se, dessa forma, que a comunicação visual, quando bem utilizada, 

pode servir como elemento estratégico de marketing social, por destacar virtudes, 

ressaltar valores e atrair a atenção da sociedade, evocando a referida “tendência 

sociológica” enunciada por Lins e Mesquita. Fica assim notório que a publicidade (não 

na acepção comercial que se atribui ao termo, mas no sentido de tornar público) é um 

recurso emergente para difusão da ação e da promoção social e que reclama lugar de 

crescente destaque em qualquer programa de desenvolvimento social, pelo fato de 

despertar a sociedade para a realidade circundante. Tal estratégia é capaz de retirar 

instituições do terceiro setor da condição de anonimato e torná-las de conhecimento 

público e que, considerando a eficácia da comunicação visual, terá a condição de 

fomentar um significativo crescimento quanto à adesão de novos voluntários, além da 

possibilidade de agregar novos e potenciais apoiadores em torno da instituição.  

 

 



4 - Metodologia 

 

A construção da nossa série de vídeos-documentários adotou procedimentos de 

geração e análise de dados. A multiplicidade de significados que o sujeito social atribui 

a si, ao outro e ao contexto social e cultural em que vive, deve ser interpretada e 

reinterpretada levando-se em conta a observação do pesquisador quanto às várias vozes 

daqueles que participam da pesquisa. 

Optou-se pela pesquisa qualitativa através da série proposta, a fim de produzir 

um material que sirva como referência para futuros trabalhos acadêmicos, mostrando os 

motivos que levam as pessoas a doarem parte do seu tempo ao trabalho voluntário. A 

pesquisa qualitativa foi escolhida por ser um procedimento discursivo e significante de 

reformulação, de explicitação ou de teorização de um testemunho, de uma experiência 

ou de um fenômeno. Diante disso, utilizamos instrumentos tais como observação 

participativa, entrevistas semiestruturadas, gravação e edição dos depoimentos 

recolhidos, além de notas de campo que podem incluir descrições e narrativas. 

 

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar de produção de medidas 

quantitativas de características ou comportamentos. Essa preocupação por 

revelar as convicções dos entrevistados comum da etnografia, observação 

participante, pesquisa-ação, e os vários outros tipos de pesquisa qualitativa. 

Para muitos investigadores qualitativos as convicções subjetivas das pessoas 

têm primazia explicativa sobre o conhecimento teórico do investigador 

(RICHARDSON, 2010, p. 90-91) 

 

Em um primeiro momento da pesquisa, focalizamos nas instituições que 

possuem voluntários. A seleção prévia dessas instituições deve-se ao fato de que a 

cidade de Mossoró possui, dentre as mais importantes, cinco instituições que se 

destacam pelo número de pessoas assistidas. São elas: Fundação Casa do Caminho; 

AAPCMR - Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região; Lar 

da Criança Pobre; Instituto Amantino Câmara; e a APAE - Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais. Porém o nosso documentário foi realizado exclusivamente 

na Fundação Casa do Caminho. 

Em relação à produção do nosso objeto de estudo, que compreende a produção 

audiovisual, pode-se dizer que todos os ritos básicos de uma produção foram 

respeitados, desde a pré-produção à pós-produção. Conforme descrito a seguir: 



A Pré-produção - fase em que realizamos todos os levantamentos das 

necessidades gerais para a produção do projeto TCC. Nesta fase iniciou-se as pesquisas 

na cidade de Mossoró, em relação a qual instituição procurar para nos servir de suporte 

e dentre as pesquisadas foi escolhida a Fundação Casa do Caminho. Primeiramente foi 

realizado um levantamento bibliográfico, contatar personagens, viabilizar a 

disponibilidade de todos envolvidos. Ainda nesta etapa delimitamos tarefas e metas para 

cada membro do grupo, onde a direção e edição ficaram na responsabilidade de 

Marbenes e a produção de Bruno e João Paulo. Reunimo-nos por diversas vezes para a 

elaboração de roteiros, marcação de cenas elencamos todos os materiais necessários, 

visando cobrir todas as necessidades.  

Na produção – Estabeleceram-se as metas da realização do trabalho e os 

produtores iniciaram, de fato, as atividades, tentando conciliar horários de visitas à 

instituição, de gravações, entrada da equipe, hora do almoço, descanso, levantamento e 

definição de locais, conseguir autorizações dos participantes e locais. A produção 

cuidou ainda de providenciar as fitas, anotar o conteúdo gravado, preparar o material de 

edição (relatório de gravação, roteiro, minutagem), além de outros tantos detalhes que 

sempre aparecem ao longo de uma produção audiovisual, seja ela de ficção ou não. Este 

é o processo em que tudo deve ser delimitado e bem elaborado para que o produto final 

seja coerente com o roteiro inicial. 

Na pós-produção – Deu-se início a montagem de todo o material produzido. A 

edição é uma etapa fundamental para a boa qualidade do produto final. Vários recursos 

foram utilizados como: computação gráfica, efeitos, trilha sonora e outros. A trilha 

sonora é original, composta por um músico local, cuja letra é exatamente uma exaltação 

e convite ao trabalho voluntário. Foi concebida a arte para composição da capa para o 

box de mídia DVD, assim como as identidades visuais, para dotar o produto de uma 

concepção profissional. A apresentação do vídeo conta com um menu acompanha a 

identidade visual da Capa e vinhetas.  

Ao final dessas etapas, tem-se um produto audiovisual pronto. Neste caso, a 

proposta inicial é que a série seja destinada à TV. 

 

 

 

 

 



5 - Relatório de Campo 

 

 A escolha do tema tratado neste trabalho se deu, ainda, no sétimo período, 

através das disciplinas Agência Experimental e Seminários Avançados em Radialismo. 

Diante de várias possibilidades ficou definido que o objeto de estudo para o TCC- 

Trabalho de Conclusão de Curso, estaria relacionado ao trabalho voluntário. A 

familiaridade dos integrantes do grupo com o tema proposto foi fundamental para que 

houvesse um consenso e uma sintonia no direcionamento das pesquisas. Em um 

primeiro momento, algumas reuniões foram realizadas no intuito de obter respostas para 

as inúmeras perguntas que surgiam diante de um tema tão amplo. 

Com a definição do nosso objeto de estudo, partimos para outra etapa, 

começamos a estudar o tema na tentativa de entender o que move as pessoas a doarem 

parte de seu tempo servindo outras. Visitou-se várias bibliotecas da cidade, (UERN, 

UnP, Mather Cristhi, Biblioteca Municipal Ney Pontes) como também, alguns sebos, no 

entanto, não foi possível adquirir livros, muito menos publicações científicas que 

servissem de suporte para nossa pesquisa. Diante disso, o grupo decidiu comprar alguns 

livros indicados pela orientadora para dar continuidade ao trabalho. 

Paralelo ao estudo bibliográfico realizou-se algumas visitas a várias 

instituições que realizam o trabalho voluntário na cidade de Mossoró-RN. A primeira 

foi AAPCMR - Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região. 

Nesse momento o grupo teve a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pela 

associação, ver a estrutura oferecida aos portadores de câncer e conhecer um pouco das 

inúmeras histórias de pessoas que lutam pela vida. A equipe foi muito bem recebida 

pela diretoria da associação, Ana Klébia, mas de imediato percebemos que teríamos 

dificuldades para realizar as gravações nessa instituição. É importante lembrar que a 

princípio não foi autorizada a utilização de máquinas fotográficas e a liberação para as 

filmagens só seria possível depois de uma avaliação do projeto, por parte da diretoria 

geral da instituição. O grupo, juntamente com a orientadora, decidiu não trabalhar com 

esta instituição, já que não tivemos respostas da autorização em tempo hábil para iniciar 

as gravações. 

A segunda visita foi na APAE - Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais. Conhecemos a estrutura e também o trabalho que os profissionais 

realizam naquela instituição, conversamos com alguns pais que relataram a importância 

desse serviço na socialização das crianças e jovens com necessidades especiais. Após 



algumas horas de conversa com a diretora da casa, Teresa Cristina Sousa, foi relatado 

que não existiam voluntários na organização, por este motivo, não foi possível dar 

continuidade ao trabalho nessa associação. 

A terceira visita foi na instituição Lar da Criança Pobre, que realiza um 

importante trabalho com crianças, jovens e adultos. A equipe foi bem atendida pela 

diretora da casa, Irmã Ellen, que prontamente respondeu todas as perguntas e deixou a 

equipe bastante à vontade para conhecer o trabalho e as dificuldades enfrentadas 

diariamente por eles, para dar conta de uma demanda cada vez maior com um 

orçamento mínimo. A Irmã Ellen se dispôs a colaborar com o nosso trabalho, mas não 

autorizou as filmagens, pois segundo ela, não queria que o seu trabalho fosse retratado 

em vídeo. 

Por fim, a última visita se deu na Fundação Casa do Caminho, que há mais de 

uma década atua nos Bairros Barrocas e Cajazeiras, desenvolvendo trabalhos que 

abrangem toda a família. Durante a visita foram feitas varias anotações referentes à 

estrutura e funcionamento da instituição. Nesse primeiro contato o grupo ficou bastante 

à vontade para conhecer as instalações e os serviços prestados. As informações obtidas 

serviram de suporte para a escolha dos personagens que seriam retratados no vídeo 

documentário.  

Após algumas reuniões com a orientadora, ficou decidido que apenas uma 

instituição serviria de suporte para o nosso trabalho, a justificativa por esta escolha são 

as relatadas anteriormente. Ficou estabelecido que a Fundação Casa do Caminho 

serviria de base para a realização do nosso projeto, e seriam escolhidas três personagens 

e suas histórias seriam retratadas em três curtas-metragens. 

Na reunião seguinte o grupo definiu o roteiro de gravação, bem como outros 

detalhes que seriam importantes para o andamento do trabalho.  A primeira filmagem 

ocorreu no dia 14 de maio de 2011 e os equipamentos utilizados foram: uma câmera 

Sony PD 170, microfone de lapela, microfone com fio unidirecional, tripé, Spot de 

Iluminação e máquina fotográfica.   

A produção iniciou por volta das 9:00 horas, o primeiro personagem 

entrevistado foi Moisés Albuquerque, que com pouco mais de um ano de trabalho na 

Fundação, é conhecido pela sua versatilidade. Suas atividades compreendem em 

ministrar aulas de violão, coordena o coral de adultos, além de contribuir com o Projeto 

Rádio Criança. Dentre outros benefícios podemos dizer que essas atividades ajudam a 

criança a aprimorar a audição, desenvolvendo seu sentido crítico, estimulando a 



comunicação e criando alternativas de diversão e prazer. Paralelo ao trabalho realizado 

na casa, Moisés é uma figura conhecida nos meio de comunicação da cidade, sendo 

apresentador de um telejornal local. 

A segunda personagem foi Marcos, que exerce atividades diversas. Apesar de 

não atuar diretamente na formação das crianças, seu trabalho é fundamental para que a 

Fundação consiga desempenhar todos os seus serviços. Homem de frente na base 

operacional, organizando o funcionamento das atividades, simplificando a logística da 

Fundação, além de institucionalmente responder pela Diretoria Financeira da 

Instituição. 

A terceira personagem chamada Karlla, oportuniza seu tempo realizando um 

trabalho significativo para a comunidade, ministrando aulas de leitura para as crianças. 

Sabendo-se que o hábito da leitura é um grande estímulo à criatividade, imaginação, 

inteligência, valioso instrumental que auxilia na capacidade verbal e de concentração 

das crianças, esse trabalho se torna fundamental para a formação desses futuros jovens.   

A escolha desses personagens se deve à diversidade dos seus trabalhos e pelo 

resultado relevante alcançado por cada um na Fundação. Focados em um só objetivo, na 

execução de suas atribuições e na multiplicação de talentos, contribuem para a 

construção de uma comunidade melhor. 

A edição foi feita com equipamentos particulares: num notebook Inspiron 

marca Dell, com tecnologia i5, utilizando os softwares Adobe Premiere 5.0, Affect 

Effect e Sound Forge. No total, foram 3 horas de gravação, e mais de 10 horas de 

edição. Foi estudado minuciosamente o material, decupou-se o que já tinha sido 

gravado, editou-se as entrevistas, assim como também separou-se as imagens de apoio. 

O maior desafio foi construir uma narrativa audiovisual respeitando a coesão e a 

coerência das histórias de vida de cada um dos personagens, daí a sensibilidade da 

equipe foi muito importante nessa etapa do processo. 

Quanto à trilha musical dos curtas, padronizou-se os três vídeos, com uma 

música que foi batizada com o título de “Faça a Diferença”, a música foi composta por 

um artista da cidade, Eddy, assim como também foi interpretada pelo mesmo. Vale 

salientar que ela foi feita com base nessa temática e com a finalidade de atender a 

proposta dos vídeos. A trilha original está presente na vinheta do vídeo, nos sobes sons, 

e no encerramento de cada vídeo. No vídeo de Karlla Chrystina, fizemos inserção da 

música “Palavrinhas Mágicas” cuja autoria é de Dany Júnior, pois queríamos aproveitar 

o momento de interação da personagem com as crianças. 



No curta-metragem de Moisés Albuquerque, também foi incluído trilhas 

incidentais, pois como o mesmo ministra aulas de violão e coordena o trabalho da rádio 

criança, optou-se por aproveitar a música do momento. Na aula de violão registramos as 

crianças tocando a música “Asa Branca” cuja composição é de Luis Gonzaga, 

registramos também uma das garotas cantando a música “Felicidade” de autoria de 

Lupicínio Rodrigues. Já no momento da Rádio Criança, inserimos um sobe som com as 

crianças cantando de forma descontraída a música “Química do Amor” de Luan 

Santana. 

No vídeo de Marcos Soares, optou-se por colocar somente a trilha original, já 

que o mesmo não desempenha nenhuma atividade artística que envolva música dentro 

da instituição. 

Ainda na edição, foi feito uma vinheta padrão para os vídeos, na qual 

intitulamos: “Ser voluntário é isso...”. Para a elaboração da mesma usamos apertos de 

mãos, pois elegemos o aperto de mão como símbolo do nosso vídeo, logo, quando nos 

lembramos de voluntariado sempre associamos a uma mão estendida. 

Ainda na pós-produção foi feito a capa do DVD com recurso do Corel Draw. 

Na elaboração da arte aproveitamos frames da vinheta e respeitamos a identidade visual 

mantendo coerência com os vídeos 

 

6 - Conclusão: 

 

À guisa de comentário final, vale destacar as seguintes constatações: 

A grandeza e magnitude do trabalho voluntário dignifica o beneficiário da ação 

voluntária e engrandece moralmente o sujeito da ação. Ou seja, todos ganham com o 

voluntariado. 

A unânime manifestação dos entrevistados ao afirmar que o trabalho voluntário 

modificou suas vidas e como as tornou pessoas melhores, mais solidárias e mais 

sensíveis à problemática humana. 

A feliz escolha pelo estilo vídeo documentário, que aproximou a equipe da 

realidade pesquisada e de seus atores, que propiciou a interatividade entre os membros 

da equipe de trabalho como também com os trabalhadores voluntários da Fundação 

Casa do Caminho. 



O trabalho proporcionou o aprimoramento nas técnicas de condução e 

execução de um documentário, respeitando todas as etapas de uma produção ( pré-

produção, produção e pós-produção) foi tida a oportunidade de testar a aplicabilidade do 

arsenal teórico acumulado ao longo do curso, concluindo-o com êxito. 

É importante frisar que a conclusão deste projeto permitirá, adiante, avançar no 

aprofundamento da temática abordada, ampliando a série, pois entende-se que esta é 

uma forma de fornecer um retorno à sociedade, elaborando produtos que valorizem o 

indivíduo. 

Enfim, a salutar e gratificante sensação de conceber uma obra, assim como um 

autor que conclui a redação de um livro, de um artista plástico que realiza os últimos 

acabamentos de uma tela, ou de um músico que finaliza uma nova composição, o 

documentarista ao concluir seu trabalho, se reconhece como conceptor de um novo 

produto. É assim que os membros da equipe se sentem ao finalizar o presente trabalho. 

 

 

 

 

Cronograma  

 

 

Atividades: Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

Pesquisa 

bibliográfica 

x x      

Pesquisa de 

campo 

 x x     

Produção do 

vídeo 

   x x   

Edição      x x 

Elaboração de 

relatório 

   x x x x 
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R E Q U E R I M E N T O 

 

Prezada Srª________________________________ 

Vimos por meio deste solicitar o seu apoio e colaboração para o Projeto de Conclusão 

de Curso (TCC) de alunos do Curso de Comunicação Social da UERN, que consiste em 

um projeto experimental sobre trabalho voluntário na cidade de Mossoró / RN, que visa 

relatar, através de vídeos documentários, os motivos que levam as pessoas a doarem 

parte do seu tempo prestando serviço em organizações da sociedade civil. 

Foram escolhidas três instituições mossoroenses que realizam um reconhecido trabalho 

voltado para a ação e promoção social e recebem ajuda de voluntários, dentre as quais a 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER DE MOSSORÓ E 

REGIÃO. 

Com a produção desses vídeos temos a intenção de estimular mais pessoas a aderirem à 

prática do voluntariado. 

Desejosos em contar com sua colaboração com vistas à realização de um bom trabalho 

no âmbito acadêmico e social. 

Ensejamos nosso apreço e consideração, ao tempo que pedimos deferimento. 

 

__________________________ 

Bruno Campelo de Oliveira 

 

__________________________ 

João Paulo Nunes 

 

________________________ 

Marbenes Maia 



 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

USO DE IMAGENS E VOZ 

 

Pelo presente instrumento Eu ______________________________________, residente 

em ______________________________________________ (         ), autorizo Bruno 

Campelo de Oliveira, brasileiro, solteiro portador do CPF: 050.922.684-47 e RG: 

002260920, a utilizar a minha imagem e voz para o documentário audiovisual intitulado 

Série de documentários para televisão: Ser Voluntário é Isso..., que é o  Projeto de 

Conclusão de Curso (TCC) de alunos do Curso de Comunicação Social da UERN, que 

consiste em um projeto experimental sobre trabalho voluntário na cidade de Mossoró / 

RN, que visa relatar, através de vídeos documentários, os motivos que levam as pessoas 

a doarem parte do seu tempo prestando serviço em organizações da sociedade civil. 

 Com a produção desses vídeos temos a intenção de estimular mais pessoas a aderirem à 

prática do voluntariado. 

Desejosos em contar com sua colaboração com vistas à realização de um bom trabalho 

no âmbito acadêmico e social. 

Ensejamos nosso apreço e consideração, ao tempo que pedimos deferimento. 

 

 

 

 

Mossoró (RN), ___ de____________de 2_____ 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

USO DE TRILHA SONORA 

 

Pelo presente instrumento Eu ______________________________________, residente 

em ______________________________________________ (         ), autorizo Bruno 

Campelo de Oliveira, brasileiro, solteiro portador do CPF: 050.922.684-47 e RG: 

002260920, a utilizar musica “ FAÇA A DIFERENÇA” para fins de utilização da mesma, 

como trilha sonora da obra audiovisual intitulada  Série de documentários para 

televisão: Ser Voluntário é Isso..., que é o  Projeto de Conclusão de Curso (TCC) de alunos 

do Curso de Comunicação Social da UERN, que consiste em um projeto experimental sobre 

trabalho voluntário na cidade de Mossoró / RN, que visa relatar, através de vídeos 

documentários, os motivos que levam as pessoas a doarem parte do seu tempo prestando serviço 

em organizações da sociedade civil. 

 Com a produção desses vídeos temos a intenção de estimular mais pessoas a aderirem à 

prática do voluntariado. 

Desejosos em contar com sua colaboração com vistas à realização de um bom trabalho 

no âmbito acadêmico e social. 

Ensejamos nosso apreço e consideração, ao tempo que pedimos deferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró (RN), ___ de____________de 2_____ 

Assinatura: ______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO 1 : KARLLA CHRYSTINA 

VÍDEO ÁUDIO 

 

Vinheta 

 

 

trilha: instrumental "Faça a Diferença" 

 

 

 

 

 

 

Sonora- Plano médio deKarlla Christine 

com inserts da personagem desenvolvendo 

as atividades 

 

 

Meu nome é Karlla, eu sou professora 

universitária, dou aulas na Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte. Sou 

pernambucana, nasci no sertão de 

Pernambuco, mas morei muito tempo na 

Paraíba na cidade de Campinha Grande. 

Quando eu cheguei aqui na Fundação nós 

já tínhamos um trabalho voltado para as 

crianças que era realizado por Gabriela, 

mas, no momento ela tava sozinha, 

porque, por falta de pessoas que tivessem 

afinidade com a questão da educação 

infantil. E, como eu já havia desenvolvido 

um trabalho nessa área com crianças de 0 

à 4 anos então eu me dispus a auxiliá-la. 

 

 

Karla interagindo com as crianças. 

 

 

Sobe som  

 

 

 

 

 

 

Sonora- Plano médio deKarlla Christine 

com inserts da personagem desenvolvendo 

as atividades 

 

 

Sempre antes de virmos pra cá, de 

começarmos as aulas, nós planejamos as 

atividades que vamos desenvolver. Nós 

trabalhamos com vídeo, com música, com 

dança, com historinhas, com leitura, o 

incentivo da leitura porque na verdade 

eles não conseguem fazer a leitura. Nós 

temos que fazer prá eles. E com pintura 

também, atividades de fixação, né? 

O trabalho que eu realizo aqui, me auxilia 

no trabalho que eu realizo fora, na 

universidade. As crianças me ensinam 

muito. Eu aprendo com elas como chamar 

a atenção, como desenvolver técnicas que 

sejam atrativas, como tratar as pessoas 



também com respeito, com carinho. 

 

 

Karlla cantando com as crianças 

 

 

 

Sobe som  

 

 

 

Sonora de Karla 

 

 

 

Inserts de Karlla 

 

Parece um contrasenso, mas ser voluntária 

é algo que beneficia muito mais a mim, eu 

acredito. Porque as vezes eu chego aqui 

cansada de uma semana toda de trabalho e 

venho prá cá e recarrego minhas energias. 

Eu me sinto bem quando saio daqui, 

sempre! 

As vezes chego com uma dor de cabeça, 

com um stresse e volto renovada. 

Quando a gente chega, que aponta lá no 

portão, as crianças já correm prá abraçar e 

isso é uma emoção constante. 

 

 

Imagem de karlla entrando na sala com as 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

Sonora de Karlla 

 

Parece que no dia que você chega um 

pouco mais triste, elas te recebem ainda 

com mais calor, né? 

Então, te trazem flores, procuram 

exatamente agradar. 

 

 

Imagem das crianças abraçando Karlla. 

 

 

Sobe som 

 

Sonora de Karlla 

 

 

O voluntariado me modificou, pode 

modificar você e pode modificar o mundo 

 

 

Imagem de Karla cantando com as 

crianças a música 

 

 

Sobe som: Música Palavras Mágicas 

 

 

Imagens diversas de Karlla 

 

Clipe de encerramento. Música: “Faça a 

Diferença” 

 

 

Créditos 

 

 

Continua música "Faça a Diferença" 

 



 

 

 

 

ROTEIRO 2 : MOISÉS ALBUQUERQUE 

 

VÍDEO ÁUDIO 

 

Vinheta 

 

 

trilha: instrumental "Faça a Diferença" 

 

 

 

 

 

Sonora- Plano médio de Moisés 

Albuquerque com inserts do personagem 

desenvolvendo as atividades 

 

 

Entre as atividades que eu atuo aqui na 

Fundação como voluntário, a gente tem as 

aulas de violão para as crianças. São 8 

crianças nessa turma de violão e esse 

trabalho é voltado prá iniciação musical e 

um estudo do instrumento violão. E o 

trabalho consiste inicialmente em mostrar 

alguns conceitos básicos de música, 

mostrar o funcionamento do instrumento, 

eles terem o contato e o conhecimento do 

instrumento e aulas básicas sobre violão. 

 

 

Crianças tocando 

 

 

Sobe som: “Asa Branca Instrumental” 

 

 

Sonora de Moisés 

 

É uma dedicação muito grande. Talvez 

mais prá frente alguns deles sigam por 

esse caminho, estudem música de uma 

forma mais aprofundada. Mas dentro 

desse contato aqui já é um resultado muito 

satisfatório. 

 

 

Criança tocando e cantando a canção 

 

Sobe som: Música Felicidade 

 

 

 

 

 

Sonora Moisés 

 

 

Inserts 

 

Eu tenho ficado muito satisfeito com esse 

projeto, assim, o interesse que as pessoas 

que se dedicam mesmo a gente identifica 

né? 

Alguns que vem mais pela brincadeiras 

mas também é uma oportunidade que eles 

estão tendo em vez de ta na rua fazendo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserts de Moisés e as crianças na rádio 

coisa errada, tão aqui, tão sendo 

disciplinados quando precisam, então é 

um projeto que eu tenho um xodó muito 

grande por ele, por todas as crianças 

também, acabo estendendo um pouquinho 

esse laço não só na sala de aula, mas fora 

da sala de aula, em outras oportunidades. 

Também com crianças, tenho o trabalho 

da rádio criança, PE uma oficina de rádio 

que passa prá essas crianças e 

adolescentes uma iniciação de trabalhos , 

como: locução, como é que funciona a 

operação da mesa, da operação com os 

programa de música, o funcionamento da 

rádio, o roteiro dos programas e além de 

trabalhar tudo isso acaba também 

estimulando a construção de valores. 

Sempre a rádio tem a preocupação de 

trabalhar textos que tenham haver com o 

trabalho da comunidade, de 

conscientização com relação a violência, 

com relação a saúde, com relação a 

cidadania, com relação a educação e tudo 

isso é trabalhado também dentro da 

oficina de rádio 

 

 

Criança lendo um dos textos da rádio 

 

Sobe som: leitura 

 

 

Sonora de Moisés 

 

Você vê que eles participam, que em cada 

aula eles tem uma evolução maior. 

 

 

Crianças cantando 

 

Sobe som: Música de Luan Santana 

“Química do Amor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho em si me envolve muito e me 

deixa bastante feliz em fazer. Em saber 

que as crianças gostam, que os pais, que a 

comunidade reconhece na gente alguém 

que ta aqui prá ajudar. Mas a gente acaba 

sendo muito mais ajudado do que eles. 

Quando eu era mais novo, meus pais 

sempre estavam envolvidos com esse tipo 

de trabalho. E quando eu era criança eu 

sempre cobrava isso deles, a presença, né?  

Pôxa, porque é que meu pai em vez de ta 

em casa comigo no fim de semana, ta 



 

 

Sonora de Moisés 

 

trabalhando na comunidade lá em 

Fortaleza que era o Morro Santa 

Terezinha e várias outras comunidades lá 

em Fortaleza, mas o trabalho que eu me 

recordo mais é esse. E, quando eu cresci 

um pouco mais eu vi que os valores que 

eu aprendo com aquilo foram muito mais 

importantes do que talvez se meu pai 

tivesse dentro de casa e prá mim isso foi 

uma lição. 

Hoje eu vejo que, eu tenho a certeza que 

meus filhos vão ver nisso algo importante, 

né? Meu filho do meio vem prá cá, ajuda 

como pode e eu acho que é uma 

oportunidade de aprendizado pra eles 

também assim como foi prá mim. Por 

mais ausente que eu esteja, mas eles 

sabem que isso é algo....(lágrimas). 

 

 

Imagens diversas de Moisés 

 

 

Clipe encerramento: Música “Faça a 

Diferença” 

 

 

 

Créditos 

 

 

Continua música "Faça a Diferença" 

 

 

 

 

 

ROTEIRO 3 : MARCOS SOARES 

 

VÍDEO ÁUDIO 

 

Vinheta 

 

 

trilha: instrumental "Faça a Diferença" 

 

 

 

Sonora de Marcos 

(Plano Médio) 

 

 

 

Meu nome é Marcos, sou casado, tenho 

uma garota de 13 anos, trabalho na área de 

vendas como gestor de negócios numa 

distribuidora de produtos farmacêuticos 

 



 

Imagens de Marcos entrando na Fundação 

(Plano Aberto) 

 

 

Sobe som 

 

 

 

 

 

 

 

Sonora de Marcos com inserts do grupo 

reunido em torno da mesa. 

 

Eu auxilio em diversos departamentos 

entre eles os programas: Mudança de 

Hábitos, Motivados para Vencer, o 

Renascer, o Educando, e também 

respondo pela diretoria financeira. 

É de praxe nosso, antes de iniciar as 

atividades, reunir os trabalhadores, 

primeiramente com os trabalhadores, né? 

Que normalmente a gente vem agitado do 

trânsito, chega aqui, aí ameniza né a 

situação, quando a gente faz aquela prece, 

relaxa né, eleva o pensamento a Deus né? 

E a partir daí a gente sai para os trabalhos, 

né? 

 

 

Imagem do livro de orações 

 

Sobe som 

 

 

 

 

Sonora de Marcos  

 

8 horas da manhã eu vou no supermercado 

que fornece os ingredientes pra sopa né, e 

as 9 horas eu estou por aqui com a equipe 

que são 8 (oito) senhoras que fazem a 

sopa né, que trabalham na manipulação as 

sopa né, em seguida eu vou captar mais 

recursos né, pra no caso são os pães né, 

saio nas padarias que nos fornecem o pão 

né, e após as 14 horas eu retorno prá cá 

trazendo os pães. 

 

 

Imagens de Marcos tirando os pães do 

carro, levando até a cozinha e colocando 

em cima da mesa 

 

 

Sobe som 

 

 

 

Eu sirvo o pão na hora que for necessário, 

onde tiver necessitando, qualquer setor 

que tiver necessitando eu chego pra 

auxiliar 

 

 

Imagens de Marcos servindo a sopa 

 

Sobe som 

 

  



 

 

 

 

 

Sonora de Marcos 

Num dos nossos encontros aqui, que é nas 

salas com o grupo de pais, uma senhora 

revelou que depois que comelou a 

freqüentar aqui, assistir as aulas que 

geralmente as aulas são de orientação 

humana e uma delas tocou o coração 

porquê ela costumava maltratar os filhos 

né, e a partir daquela aula tocou no 

coração dela e ela passou a melhorar na 

educação da família e deixou de bater nos 

filhos e as coisas mudaram na família 

dela, sabe? A partir daí só melhorou 

certo? E aquilo me comoveu,da maneira 

que ela falou, que ela realmente absorveu 

o conteúdi que foi passado, né? Tocou o 

coração e ela diz que mudou,sabe, eu acho 

foi gratificante 

 

Sobe som 

 

 

 

Marcos parado em frente a Fundação Casa 

do Caminho 

 

Sonora de Marcos 

 

 

Quando a gente faz uma coisa com amor, 

a gente consegue com facilidade conciliar. 

Eu tenho meu trabalho, tenho minha 

família, mas também tenho tempo prá cá. 

Eu sou feliz! 

 

 

Imagens diversas de Marcos 

 

 

Clipe encerramento: Música “Faça a 

Diferença” 

 

 

 

Créditos 

 

 

Continua música "Faça a Diferença" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Música: Faça a Diferença 

Eddy 

 

 

Há alguém 

Precisando de você 

Venha mudar o mundo 

O mundo de alguém 

Eles estão esperando por você 

Você pode mudar a vida de alguém 

Vem então 

Estenda a sua mão 

Faça a diferença na vida de alguém 

Vem então 

Estenda a sua mão 

Faça a diferença na vida de alguém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERGUNTAS: KARLA CHRISTINA (professora universitária) 

1 – Faça uma breve apresentação de sua pessoa; 

2 – Como foi a sua chegada aqui na Fundação Casa do Caminho? 

3 – Que trabalho você desenvolve na instituição? 

4 – Como é feito o planejamento da tarefa que você desempenha? 

5 – O que você faz para atrair a atenção das crianças? 

6 – No que o trabalho que você realiza na instituição lhe beneficia? 

7 – O que significa ser voluntário para você? 

8 – Que tipo de emoções essa atividade desperta em você? 

9 – O que você tem a dizer sobre o voluntariado? 

 

PERGUNTAS: MARCOS SOARES (gestor de negócios) 

1 – Faça uma breve apresentação de sua pessoa; 

2 – Qual é o trabalho que você presta aqui na Fundação Casa do Caminho? 

3 – Como é que começa sua atividade na FCC? 

4 - Como é a sua rotina na instituição? 

5 – Qual o setor que você mais se envolve? 

6 – Qual foi o momento mais marcante que você já vivenciou na FCC? 

7 – Esse trabalho impede que você faça outras coisas em sua vida? 

8 – Qual o sentimento que predomina em você ao realizar essas atividades? 

 

PERGUNTAS: MOISÉS ALBUQUERQUE (jornalista) 

1 – Quais as atividades que você realiza na Fundação Casa do Caminho? 

2 – Quais as técnicas que você usa para desenvolver a atividade do violão? 

3 – Você vê resultados nessa atividade? 

4 – O que você espera que aconteça com seus alunos? 

5 – Como é seu envolvimento com as crianças? 

6 – Como é o trabalho da rádio criança? 

7 – Eles são alunos dedicados? 

8 – Quais as recompensas desse trabalho na sua vida pessoal? 

9 – Quando você decidiu ser voluntário? 

10 – Quais lições você tira desse trabalho? 

 

 



SINOPSE 

 

Karlla, Marcos, Moisés. 

3 pessoas, 

3 histórias, 

3 vidas... 

Um ideal comum: A vontade de ajudar o próximo. 

Nesta série de documentários você vai entender que quando ajudamos ao próximo, 

somos tão beneficiados quanto dos assistidos. Que fazer o bem faz bem! 

E que o exemplo e o amor podem modificar vidas e inspirar uma nova razão de 

viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE DA CAPA DO BOX PARA MÍDIA EM DVD 

 

 

 
 

 

 

 


