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RESUMO

O trabalho resulta da realização de um videodocumentário produzido com a câmera de 
um telefone celular e editado com programas voltados para amadores . E visa apresentar 
elementos para a discussão e prática da produção cinematográfica documental. Partimos 
do  pressuposto  que  o  cidadão  comum  pode  registrar  o  seu  universo  utilizando 
dispositivos midiáticos portáteis. Fazendo a captura das imagens e sons reveladores das 
culturas locais, o tema principal é o bairro de Jaguaribe, um dos mais tradicionais de 
João Pessoa, capital da Paraíba. O objetivo é incentivar a produção de documentários 
por estudantes, pesquisadores em comunicação, jornalistas, publicitários, cinegrafistas, 
a partir de novos recortes históricos e sociais.

PALAVRAS-CHAVE: audiovisual; convergência midiática; cotidiano; jornalismo 
móvel; videodocumentário.    

1. Introdução: Um novo olhar audiovisual sobre a cultura dos bairros

O trabalho parte da apresentação do videodocumentário A Vida em Jaguaribe4, e 

o nosso objetivo é explorar o novo campo da produção cinematográfica propiciado por 

ferramentas que já fazem parte do dia a dia do cidadão comum, como os smartphones.

Viemos, através deste trabalho, indicar elementos para uma discussão dos usos 

das mídias portáteis, como estratégia de acesso e compartilhamento da comunicação.

1� Trabalho apresentado no DT4 - GP Televisão e Vídeo do XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste  realizado de 12 a 14 de junho de 2013.

2� Graduado em Comunicação Social – Jornalismo pela UFPB; e-mail: contato@felipegesteira.com
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4� Cf. A vida em Jaguaribe. Videodocumentário. TCC, UFPB, 2013. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=ZQqZSX-jHLg>. Acesso em: 20.04.2013
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Centrando  nossas  preocupações  na  experiência  audiovisual,  apostamos  ser 

possível qualquer pessoa, com um mínimo de conhecimento das técnicas audiovisuais, 

fazer um documentário e registrar o seu universo, a cidade, o bairro, o cotidiano.

Conhecido como um dos bairros mais tradicionais de João Pessoa,  Jaguaribe 

possui  fatores  que  o  qualificam  como  um  lugar  com  níveis  de  qualidade  de  vida 

bastante satisfatórios. O crescimento da capital paraibana, que segue rumo a um milhão 

de habitantes, levou o desenvolvimento e o caos para várias áreas da cidade. 

A sua infraestrutura faz do bairro de Jaguaribe uma área urbana estratégica, pois 

contendo  agências  bancárias,  hospitais,  repartições  públicas  como  o  Centro 

Administrativo  Estadual  e  o  Instituto  Federal  de  Educação  Tecnológica,  torna-se 

permanentemente  decisivo  para  o  crescimento  econômico  da  cidade.  E  Jaguaribe 

continua sendo uma peça importante para a economia de João Pessoa. 

A cidade  cresce  vertiginosamente  nos  bairros  do  Litoral  e  na  Zona  Sul  e  o 

crescimento  desordenado,  evidentemente,  tem  gerado  problemas  de  várias  ordens. 

Entretanto, estando ainda preservado das contradições do desenvolvimento econômico, 

Jaguaribe  é  ainda  um  bairro  tranqüilo  e  geograficamente  eficiente,  com  serviços 

essenciais acessíveis, além da proximidade do Centro.

Sendo reconhecidamente tranqüilo e pacato, o bairro é também conhecido pelo 

grande número de moradores idosos, o que lhe confere características particulares.

O fato é que muitos pessoenses não conhecem Jaguaribe, principalmente no que 

concerne à sua importância para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade. 

Deste modo justificamos a escolha de nosso objeto de contemplação. A proposta do 

documentário é apresentar um registro audiovisual do cotidiano do bairro de Jaguaribe.

Um documentário dessa natureza se justifica diretamente pela importância do 

registro histórico, e também pelo reconhecimento dos moradores como “produtos da 

cultura local” e ao mesmo tempo como agentes de transformação social. Partimos do 

pressuposto  que  estes  atores  sociais  são  como  “heróis”,  como  afirma  o  sociólogo 

Michel Maffesoli, apreciando o estilo e a sensibilidade dos indivíduos e grupos reunidos 

pela “potencialidade do bairrismo existente”.

Se  o  herói  é  reconhecido  como  tal,  é  porque  está  sintonizado  com  as 
características comuns. Ele participa do húmus coletivo. Mais que o produtor,  
ele é “produto” de sua época, em relação de amor com ela. É próprio de uma 
relação como esta ser ambígua. Disto o princípio de contradição, que devemos 
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entender  em  acepção  lógica,  vem  a  ser  uma  expressão  privilegiada. 
(MAFFESOLI, 2004, p. 119)

 

No que respeita à função de registro histórico audiovisual, o documentário a que 

se propõe este trabalho deve trazer algo inédito. Não existe, até o momento, nenhuma 

produção sobre o bairro de Jaguaribe, de forma que este seja mostrado em um contexto 

geral, inserido como micro-universo dentro da capital paraibana.

2. O bairro, a cidade e os fluxos de comunicação

Situado no coração da cidade, ao lado do Centro da capital paraibana, Jaguaribe 

é rota obrigatória, por onde circulam os indivíduos e fluxos advindos de vários pontos 

da cidade, e por onde se deslocam com fluidez em direção ao Centro da Cidade.

O comércio ali não é tão desenvolvido como em outros bairros maiores, como o 

caso de Mangabeira, mas cumpre suas funções de suprir a demanda local, sem que seja 

preciso o morador a sair do bairro para resolver pequenas coisas. 

Pela sua tranqüilidade,  é necessário apresentar Jaguaribe para quem aprecia a 

qualidade de vida. Mas é preciso - sobretudo - revelar Jaguaribe para quem mora em 

João Pessoa  e  não conhece  o bairro,  mostrar  para  os  próprios  moradores,  para que 

saibam da sua importância no cenário político, econômico e social na cidade, e para que 

possam se identificar, vendo por dentro a sua comunidade de pertencimento.

Decididamente, o presenteísmo não desvendou ainda todos os seus segredos. 
De qualquer maneira, o fato de ter uma identidade plural e/ou de absolutamente 
não se inscrever  uma história  acabada devolve as cartas de nobreza a esses 
instantes vividos para si próprios. Talvez seja isso que nos ensina a filosofia da 
vida: todos os momentos se equivalem, a existência está totalmente presente em 
cada um de seus fragmentos, ainda o mais minúsculo ou o mais insignificante.

(MAFFESOLI, 2001, p. 120)

A idéia  é  flagrar  o  presente,  mostrar  o  que  acontece  na  vida  cotidiana.  O 

documentário está fundamentado principalmente sob dois pilares, constituídos por: 

1) cenas do bairro, comércio, setor público, instituto de ensino tecnológico; 2)

declarações de pessoas intimamente ligadas, que representam o bairro coletivamente. 

A intenção,  no primeiro plano,  é apresentar  as iconicidades fundamentais  do 

bairro,  capturando suas imagens e sons mais intimistas e colocando-os para fora,  ao 
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alcance da audivisibilidade pública. Logo, filmamos a tradicional Feira de Quarta Feira, 

os pacientes dos complexos hospitalares, o Instituto Federal de Educação, o prédio de 

Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), a igreja, o comércio, e outros ícones e símbolos 

que se prestam a uma documentação e reportagem dessa ambiência.

No  contexto  dessa  territorialidade  fulguram  as  pessoas,  suas  linguagens  e 

costumes, que, no sentido social e ecológico, remetem à vida dos cidadãos e as histórias 

do  interior.  Percebendo  este  estilo  de  vida  e  matiz  de  sensibilidade,  colhemos  os 

depoimentos dos que escolheram Jaguaribe para viver ou para dali tirar seu sustento.

3. Artes do cotidiano no Bairro de Jaguaribe

Na perspectiva de uma interpretação das culturas e saberes locais pela via da 

educação acústica, recorremos ao mundo da música, fazendo uma leitura da canção do 

sambista carioca Arlindo Cruz, que de fora, nos aproxima de referências mitopoéticas 

acerca do “gênio do lugar”, através de imagens intimistas que ilustram este sentimento 

comunitário que envolve a cultura do bairro como extensão do cidadão. 

Na letra  da canção “Meu Lugar”,  lançada  no álbum “Sambista  Perfeito”,  de 

2003, Cruz revive traços do bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, desnudando os 

aspectos sensíveis, mitológicos, sentimentais do cotidiano dos moradores. 

O meu lugar / É caminho de Ogum e Iansã /Lá tem samba até de manhã /Uma 
ginga em cada andar / O meu lugar / É cercado de luta e suor /Esperança num 
mundo melhor /E cerveja pra comemorar / O meu lugar /Tem seus mitos e Seres 
de Luz / É bem perto de Osvaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo e Irajá / O meu 
lugar / É sorriso é paz e prazer / O seu nome é doce dizer / Madureiraaa, lá laiá,  
Madureiraaa, lá laia /Ahhh que lugar / A saudade me faz relembrar /Os amores 
que eu tive por lá /  É difícil  esquecer /  Doce lugar /  Que é eterno no meu 
coração / E aos poetas traz inspiração /Pra cantar e escrever / Ai meu lugar /  
Quem não viu Tia Eulália dançar / Vó Maria o terreiro benzer / E ainda tem 
jongo à luz do luar / Ai que lugar / Tem mil coisas pra gente dizer / O difícil é  
saber terminar / Madureiraaa, lá laiá, Madureiraaa, lá laiá, Madureiraaa / Em 
cada esquina um pagode num bar / Em Madureiraaa Império e Portela também 
são de lá /  Em Madureiraaa E no Mercadão você pode comprar  /  Por  uma 
pechincha você vai levar / Um dengo, um sonho pra quem quer sonhar/ Em 
Madureiraaa / E quem se habilita até pode chegar / Tem jogo de lona, caipira e 
bilhar / Buraco, sueca pro tempo passar / Em Madureiraaa / E uma fezinha até 
posso fazer  /  No grupo dezena,  centena e  milhar /  Pelos  7 lados eu vou te 
cercar / Em Madureiraaa / E lalalaiala laia la la ia... /  Em Madureira (CRUZ, 
2003)
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A forma  como  o  sambista  carioca  mostra  seu  bairro  é  romântica.  Traduz 

musicalmente o bairro de Madureira como um bom lugar do mundo para lazer, diversão, 

ou para se viver um romance. Este olhar – ao mesmo tempo - local e global, regional e 

universal,  provinciano e cosmopolita,  do compositor-cantor carioca,  paradoxalmente, 

nos instiga a contemplar Jaguaribe pelo lado “mais verdadeiro”, pois revela os afetos, as 

emoções, a  dimensão do “mundo vivido”.

E  o  exemplo  nos  chega  de  maneira  complexa,  pois  faz  alusão  ao  aspecto 

violento das  grandes  cidades (como o Rio de Janeiro),  sem esquecer a sua base de 

cordialidade que cimenta os indivíduos e as comunidades simples.

Há problemas sociais em Jaguaribe, onde há ocorrências de conflitos, violência, 

de drogas, como, aliás, nas demais cidades e bairros do mundo inteiro, no século XXI.

E, fechar os olhos para estes problemas seria uma forma de abstração inconseqüente. 

Assim, embora reconheçamos este fenômeno urbano, optamos por um outro registro, 

deixando a questão para um enfoque de cunho mais sociológico, que fugiria ao objetivo 

deste projeto e levaria o filme documentário a se distanciar muito do assunto.

Pelo lado estético, literário, jornalístico, a parte marginal dos bairros, dos micro-

universos, já foi bastante utilizado por vários autores, intelectuais, escritores e estetas.. 

Em João Pessoa, os poemas de Políbio Alves já esmiuçavam o bairro do Varadouro, no 

Centro antigo da cidade, de forma visceral e extremamente realista, como no trecho:

entre ladeiras,
armazéns, bêbados
e botecos, ranço
dos secos e molhados
as raparigas da Rua 
Maciel Pinheiro,
navega o Varadouro
de corpo inteiro.  (ALVES, p. 37, 2003)

Sem intenções de estabelecer um registro oficial, partimos da idéia que é preciso 

mostrar  o  lado  funcional  do  bairro,  de  tudo  o  que  se  pode  fazer,  o  comércio,  as 

repartições e as zonas de lazer, sem regionalizar. De início, fazia-se necessário fugir do 

apelo emocional. Como não se trata de um filme político, o lado positivo deveria ser 

mostrado de forma direta, e da mesma forma esta estratégia deveria ser mantida com 

relação a lado negativo.  Não se trata de elaborar uma visão atraente, visando trazer 
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novos moradores para Jaguaribe, cumpre registrar o cotidiano de quem está no bairro, 

reconhecer seus desejos, suas alegrias, expectativas e aspirações, a sua arte de viver.

Fugir do “lugar comum” consiste numa empresa que acarreta riscos, e o registro 

audiovisual eventualmente corre o risco de exibir uma aparência caricata dos bairros 

(como temos a oportunidade de assistir nas reportagens dos programas policiais).

Convém evitar as cenas repetidas, já gastas e saturadas na produção audiovisual 

convencional, como a exibição da imagem do cidadão nordestino como “pau-de-arara”, 

a figura do comerciante lento e despreparado; cumpre fugir dos clichês e estereótipos.

Assim, nos pareceu mais oportuno flagrar as pessoas que chegam cedo à feira de 

Quarta  Feira,  por  exemplo,  fotografar  o  semblante  dos  trabalhadores  dispostos,  que 

enfrentam o cansaço ao longo do dia, como qualquer outro profissional. Reproduzir o 

desgaste do cotidiano real é fruto de um cinema complexado, como diz Leal:

Estes  filmes  menores,  imagens  de  um  Nordeste  de  tradições  africanas, 
indígenas e portuguesas, com poucos traços holandeses/franceses, esforços de 
jovens, refletem uma posição consciente, uma vontade de dizer, de mostrar ao 
resto do país, ao sul, as possibilidades de uma região, sua grandeza artística e 
cultural.  Trata-se,  com  efeito,  de  um  cinema  bastante  regional,  matuto, 
refletindo  nosso  complexo  cultural  e  concebido  com  limitados  recursos 
técnicos. (LEAL, p.15, 1982)

Uma meta no trabalho consistiu em fazer um documentário de forma simples, 

mostrando que qualquer amador pode registrar o seu cotidiano. Para isso, a escolha do 

equipamento foi fundamental. Todas as imagens foram captadas com a câmera de um 

telefone celular em alta definição (nos deteremos nos detalhes técnicos mais adiante). 

A questão principal no trabalho, entretanto, não é a técnica, ou o equipamento 

específico utilizado para captura e edição do filme. O ponto chave é demonstrar que 

uma pessoa comum, que vive e observa as questões essenciais que o rodeiam, pode 

retratar  seu cotidiano de forma simples e  eficiente,  com um equipamento acessível. 

Convém demonstrar como as novas micromídias locativas, portáteis, podem ser bons 

condutores para a democratização da comunicação.

O  resultado  pode  incentivar  a  produção  e  compartilhamento  de  registros 

audiovisuais  por  interagentes  de  outros  bairros  e  outras  cidades.  Além de  ser  uma 

ferramenta  importante  para  a  comunicação,  o  documentário  contendo  as  cenas  do 

cotidiano dos bairros serve também como registro histórico, estético, sentimental.
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Não que o documentário não nos faça estabelecer um vínculo com as formas do 
real,  um vínculo figurativo ou outro qualquer, mas é justo quando desloca e 
desorganiza modelos perceptivos, regimes de visualidades, que o ele pode entra 
num  regime  estético  das  artes  e  apreender  os  fluxos  dos  deslocamentos  e 
movimentos da vida, abrindo-se ao real como espaço sem começos e fins, sem 
direito nem esquerdo, nem baixos nem altos. Um mundo, que sem fins nem 
começos  e  que  comporta  todos  riscos,  todas  as  incertezas  retiradas  pelos 
pensamentos cartesianos que fundamentam uma dramaturgia da vida de ações e 
reações. (FURTADO, p. 8, 2012)

4. O bairro visto pela sensibilidade técnica dos celulares

A metodologia utilizada na produção do documentário foi baseada na captura de 

imagens  e  depoimentos  com  uma  câmera  simples,  porém  com  qualidade  em  alta 

definição, para captar e estimular a sensação de mobilidade. A ideia principal é trazer o 

espectador para dentro do bairro, conjugando cenas de personagens que apresentem uma 

experiência bem próxima da realidade cotidiana vivida em Jaguaribe.

O equipamento escolhido para a captação das imagens foi o iPhone 3GS.

No que  respeita  à  qualidade  da  imagem,  note-se  que  o  iPhone 3GS captura 

imagens em 30 frames por segundo (fps),  com resolução de 640x480 linhas,  o que 

permite se exibir os conteúdos com qualidade, e estes podem ser transportados para a 

maioria das TVs, computadores, Youtube e outros dispositivos móveis. 

Com o uso de equipamento simples,  o documentário terá alguns aspectos de 

filme  amador,  como  explicam  Blank  e  Lins:  “Os  filmes  amadores  e  familiares 

representam a face privada do cinema, o seu desenvolvimento está ligado à ampliação e 

diversificação  das  formas  de  lazer  para  além  das  salas  de  teatros  e  das  feiras  de 

atrações” (BLANK, LINS, p. 5, 2012). Mesmo com a limitação do equipamento, serão 

utilizados conceitos de fotografia, luz e técnica sempre que possível. 

Para a edição do vídeo também foi escolhido um programa simples. Apesar de 

utilizar computador Mac, minoria entre usuários, demos preferência a um programa de 

edição básico, iMovie, que já vem instalado junto com o sistema operacional. O iMovie 

tem vários recursos, mas pode ser utilizado por não especialistas. Seu concorrente direto 

no sistema Windows, mais popular, é o próprio Windows Movie Maker, presente na 

maioria dos computares domésticos.

Outro aspecto amplamente explorado diz respeito à fotografia do filme. Demos 

preferência a ângulos que seguem as pistas e desvelam os caminhos do cidadão comum. 
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O objetivo é registrar as cenas do cotidiano. O uso no cinema da grua, por exemplo, 

daria magnitude ao documentário, mas tornaria as imagens distantes das cenas reais. 

Priorizamos as cenas em que a câmera “anda” à altura dos olhos do espectador, gira, 

observa, de modo análogo ao que faria um residente ou visitante do bairro de Jaguaribe.

Nos depoimentos dos moradores, optamos por suprimir os nomes das pessoas, 

para que as informações como a referência do local onde mora,  tempo que vive no 

bairro, empresa da qual é dono ou condição financeira não tomassem uma proporção 

maior do que a própria fala, aos olhos do espectador que conhece Jaguaribe.

5.   Relato das gravações e etnografia audiovisual da cultura do bairro

5.1   25 bichos: 

Sendo um dos tradicionais blocos que compõem a prévia carnavalesca de João 

Pessoa, o 25 Bichos reúne o público do bairro de Jaguaribe para uma experiência lúdica, 

em que as pessoas se fantasiam de animais e dançam ao som de uma orquestra de frevo.  

Apesar de ter a “hora da partida” divulgada, o bloco é do modelo que “concentra mas 

não sai”: a animação dos cidadãos em festa se faz dentro dos limites da praça.

Como  em  todos  os  eventos  que  acontecem  no  bairro,  chama  atenção  a 

participação do público. Não lota, não arrasta multidões, mas tira as pessoas de casa 

para conferir a festa, e acontece bem no meio da semana, num dia útil.  As imagens 

capturadas são de muita descontração, gente alegre, em frente à lanchonete Luciana, 

bem tradicional na região, localizada na av. Floriano Peixoto.

O nome do bloco remete à metamorfose, pois as pessoas se vestem de animais, 

comemorando o período de inversão, trocando a “vida regrada” pela carnavalização da 

vida social; mas remete também à metamorfose da cultura dos bairros nos alertando 

para  a  importância  de  se  poder  experimentar  uma  atualização  dos  costumes,  das 

linguagens  e  das  ações,  sem abrir  mão da  parte  de  segurança  e  de  felicidade   que 

assegura  a  qualidade  de  vida  das  pequenas  comunidades  nos  bairros.  Procuramos 

capturar esse “instante eterno” que – movido pela “cola social” – dá significado à vida 

dos habitantes nas cidades. E o trabalho do documentarista, do jornalista, do cinegrafista  

deve ser este: registrar, difundir e publicizar um estilo de vida que ainda mantém um 
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certa  “cordialidade”,  sem deixar  de  perceber  que  o  mundo  se  encontra  sempre  em 

estágio  de  mutação.  Hoje,  os  equipamentos  e  maquinarias  audiovisuais  constituem 

vetores de uma inteligência e sensibilidade coletiva conectada que podem remodelar as 

visões e experiências do mundo, nos tempos do trabalho e do lazer.  (Cf.  Maffesoli,  

2003).

5.2   Piratas de Jaguaribe: o bloco de carnaval como cola social

Saímos para filmar o Clube de Orquestra Piratas de Jaguaribe, que se apresenta 

durante as festividades do Carnaval Tradição de João Pessoa. A cidade não tem uma 

grande festa no período carnavalesco. Apenas um desfile, onde os clubes de orquestra, 

ala-ursas e escolas de samba desfilam para um público sentado em arquibancadas na 

Avenida Duarte da Silveira, no bairro da Torre.

O  desfile  é  fora  de  Jaguaribe,  mas  antes  disso  Os  Piratas  de  Jaguaribe  se 

apresentam para o público do bairro numa espécie de “aquecimento”. A orquestra sai da 

av. Floriano Peixoto, de frente a lanchonete Luciana, mesmo ponto da concentração dos 

25 Bichos, segue para a rua 1º de Maio e pega um ônibus na Praça dos Motoristas, na 

esquina com a Rua São Cristóvão. Foram mais de duas horas de espera. As pessoas 

aguardavam Os Piratas na rua. A sede do clube estava bastante movimentada. Enquanto 

não chegavam, o Clube de Orquestra 25 Bichos, este de frevo, não o bloco, passou para 

animar o público e seguiram para sua apresentação no Carnaval da cidade.

Impressiona como Os Piratas de Jaguaribe fazem parte e reforçam a tradição do 

bairro, o que se comprova pelo número de crianças e pai que se fantasiam de piratas à 

espera  da  saída  da  orquestra.  Como esperado,  Os  Piratas  chegaram e  arrastaram a 

multidão. Não havia uma verdadeira multidão, mas um grupo de cerca de cem foliões 

de Jaguaribe. Ou seja, era uma multidão, sim, dentro do micro-universo do bairro. 

Roberto da Matta no seu clássico livro Carnavais, Malandros e Heróis (1979), 

faz alusão a este traço da cultura brasileira que permanece, mesmo na era industrial-

tecnológica, demonstrando a especificidade do nosso hibridismo multicultural. E aqui, 

encontramos  uma  modalidade  particular  dessa  ritualidade  reforçando  os  laços  de 

sociabilidade entre os membros da comunidade do bairro de Jaguaribe, registrada com o 

auxílio de uma “tecnologia colaborativa” que pode vir a incentivar as novas gerações a 
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entenderem e explicarem a permanência da tradição num contexto pós-moderno. (Cf. 

Firmino, 2010)

5.3   A Feira de Quarta Feira: o lugar das trocas afetivas e comerciais

As melhores frutas, carnes, peixes, doces e até motocicletas. Um pouco de tudo 

e muita simpatia, todas as quartas-feiras, na Feira de Jaguaribe, ou Feira de Quarta, 

como é conhecida dentro do bairro. Preferimos capturar as imagens pela manhã, quando 

as frutas estão mais frescas e o movimento na feira é maior. 

Num trabalho  dessa  natureza,  que  consiste  numa  reportagem baseada  numa 

etnografia do bairro, captamos muitas cenas sinceras, de gente trabalhando, cada um 

respeitando o espaço do outro. O feirante chamando o freguês, o trabalho infantil no 

frete  do  carrinho.  A senhora  apertando  as  verduras  para  conferir  se  eram  frescas. 

Promoção,  pechincha,  um pouco  de  tudo,  como em toda  boa  feira.  É  isto  que  os 

antropólogos  e  sociólogos  enunciam como o  ritual  cotidiano que  confere  sentido  à 

existência dos membros da comunidade, e tal experiência deve servir de objeto para a 

reportagem objetiva e sensível dos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas.

Numa  ambiência  cultural  como  a  nossa,  infestada  pelos  shopping  centers, 

supermercados e lojas de conveniência, é necessário flagrar os pequenos trânsitos, os 

microfluxos, processos de trocas discursivas e afetivas – que possuem características 

ancestrais, mas que foram transfiguradas pelas inovações urbanas, industriais, mas que 

resguardam aquilo que preserva o “espírito comum”. E tudo isso pode ser arquivado, 

distribuído e compartilhado pelas novas tecnologias locativas do som e da imagem. 

(Paiva, 1998).

5.4   Tradição do Cachorro-Quente: sabores & saberes locais e globais

O melhor cachorro-quente de João Pessoa é vendido em Jaguaribe desde 1966. 

Há quem discorde que o Mundial Lanches seja o melhor, ou que seja o mais antigo. De 

toda  forma,  dentro  da  discussão,  todos  os  concorrentes  estão  no  mesmo  bairro. 

Jaguaribe tem tradição em lanchonetes, e a qualidade do cachorro-quente é indiscutível.

Sentei,  provei.  Conforme a proposta  do documentário,  procurei  fazer  na lanchonete 

imagens reais, passando a visão de uma pessoa comum, que entra para consumir. Na 
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ocasião  encontrei  o  fundador  do  Mundial  Lanches,  que  fez  questão  de  prestar  um 

testemunho para o documentário.

Assim,  o  registro  dos  modos  de  fazer,  como  cozinhar,  o  hábito  de  ir  aos 

restaurantes e lanchonetes, os sabores e odores locais têm muito a dizer sobre a natureza 

dos  bairros,  dos  lugarejos,  das  cidades.  E  é  necessário  que  os  estudantes  de 

comunicação estejam atentos para as possibilitadas geradas pelas máquinas portáteis de 

comunicar, como vetores de reforço das identidades,  subjetividades e sociabilidades. 

(Cf. Certeau, 1988).

5.5   Igreja do Rosário

O ato de ir à missa no domingo já é, em si, uma tradição. A Igreja do Rosário é 

uma das mais tradicionais e faz parte da memória religiosa da cidade. Além de reunir os 

fiéis de Jaguaribe, atrai um público também dos bairros adjacentes, e ainda uma minoria 

que vem de longe. Fui à missa das 17h. Apesar da luz caindo, consegui imagens das 

pessoas chegando, da missa, cenas de fé e devoção. 

Os rituais, os hábitos religiosos, as comunidades de crentes, mais do que atestar 

um  forma  de  “alienação”,  “ópio  do  povo”,  “fundamentalismo”  ou  “falta  de 

consciência”, devem ser vistos – ao contrário - como modalidades da tribalização que 

vêm  das  culturas  milenares,  que  se  transmutam  e  se  atualizam  no  contexto  das 

iconicidades e mitologias contemporâneas. (Cf. Maffesoli, 1998)

5.6   Principais  instituições:  O  mundo  do  trabalho  e  o  imaginário 

coletivo

Somente  as  instituições  que  estão  no  bairro  sustentam  a  importância  de 

Jaguaribe  para  a  cidade  de  João  Pessoa.  O  Centro  Administrativo  Estadual,  onde 

funciona  a  maior  parte  das  secretarias  de  Estado;  O Instituto  Federal  de  Educação 

Tecnológica (IFPB), que já foi Escola Técnica e formou gerações de profissionais; os 

hospitais, Clementino Fraga e Napoleão Laureano; e a Casa da Cidadania, que reúne 

serviços desde o mercado de empregos até o registro de documentos pessoais.

Como os  serviços  movem grande  quantitativo  de  pessoas,  como hospitais  e 

instituição de ensino, geram fluxo exclusivo dentro do bairro, além do já existente entro 
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o Centro e os outros bairros da zona Oeste de João Pessoa. Existem ainda instituições 

menores,  como  escolas  de  nível  Fundamental  e  Médio,  bancos,  casa  lotérica,  que 

sozinhos  não  sustentariam a  grandeza  de  Jaguaribe,  mas  juntos  às  que  já  existem, 

colaboram para uma estrutura mais complexa. As imagens foram feitas durante o dia, 

em dia útil, e mostram que há movimento, sem transtornos, como é conhecido o bairro.

Sem pretender fazer um vídeo institucional, buscamos filmar a arquitetura das 

construções, dos prédios, repartições e empresas que constituem os espaços econômicos 

e políticos do bairro e da cidade, mas sobretudo, molduram as vivências cotidianas dos 

habitantes. Suas alturas e espacialidades, suas portas e janelas, sua dura fisicalidade tem 

um outro  lado que  desvela  as  formas de  vida  mental  numa cidade  que  já  é  quase 

metrópole. Estas construções, ambientes de trabalho, lugar da produção, em que circula 

a informação e de onde advém o sustento dos trabalhadores, no bairro de Jaguaribe, são 

instituições  –  evidentemente  –  mas  apostamos  que  ali  pulsa  uma  “imaginação 

instituinte”,  pois  diariamente  os empresários,  executivos,  funcionários,  trabalhadores 

encontram estratégias diversas de driblar a dimensão mecânica e funcional da “vida 

vivida” e reinventam (e instituem) suas alternativas de socialidade e subjetividade. Ali 

se instalam – cotidianamente – outras “formas comunicativas do habitar”. É este olhar 

que se exige dos jornalistas, cineastas, documentaristas, que como novos intérpretes da 

história,  agora  dispõem de  equipamentos  sociotecnológicos,  que  conferem um novo 

significado  às  atividades  profissionais,  comerciais,  estéticas  e  educacionais.  (Cf.  Di 

Felice, 2009)

5.7  O  ônibus  003-Jaguaribe:  o  bairro  na  era  da  aceleração  e 

mobilidade 

Como dizem os  moradores  do  bairro:  “Se  você  nunca  correu  pra  pegar  um 

Jaguaribe, não mora em Jaguaribe”. E na primeira tomada, após 30 minutos de espera 

pelo ônibus, é justamente o que acontece. Foi preciso correr para não perdê-lo!

As imagens foram feitas no itinerário Bairro-Centro, da praça Bela Vista, onde funciona 

atualmente o terminal da linha, até o Hospital  Napoleão Laureano, e mostram cenas 

reais. Não houve aviso prévio nem solicitação especial alguma à empresa detentora da 

concessão municipal. 
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A idéia de reportar os fluxos urbanos do bairro, a bordo de um ônibus, filmando 

tudo com celular, e posteriormente compartilhar as imagens e sons gerados, no interior 

dessa “máquina de metal em movimento”, conduzindo os passageiros para o trabalho e 

para o lazer, para o Centro, Litoral e periferia da cidade, traduz – em linhas gerais – o  

leitmotiv da  nossa  proposta  cinematográfica.  A intenção  é  justamente  atualizar  uma 

visão do bairro, com todas as suas tradições (e contradições), capturando a sua “aura” de 

“cordialidade”,  mas  assimilando  também o  contexto  de  aceleração  e  velocidade  do 

turbocapitalismo, que atravessa todas as territorialidades locais e globais. (Cf. Muniz 

Sodré, 2002).

Hoje,  o  “dromos”  (o  espírito  da  aceleração  e  a  velocidade,  para  os  gregos) 

representa um desafio para os jornalistas, repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Não foi 

por acaso que resgatamos as imagens do bairro de Jaguaribe, atentos aos tempos lentos 

e aos tempos mais rápidos, que perpassam o cotidiano dos moradores; a experiência de 

se locomover transportados pelo ônibus e dali registrar o cotidiano tem a ver com uma 

necessidade de flagrar o instante presente do bairro em movimento. O profissional de 

comunicação, norteado pela competência voltada para os acontecimentos cotidianos não 

pode se abstrair deste fenômeno, mesmo em espaços que parecem adormecidos em sua 

tradição da tranqüilidade. (Cf. Bauman, 2001).

5.8  Para  concluir:  Imagens  e  vozes  dos  moradores do  bairro,  no 

YouTube

Entrevistar as pessoas que tornam vivo o bairro foi uma experiência gratificante. 

Gente  como Antônio  de  Pádua,  do  primeiro  depoimento,  e  Mano  de  Carvalho,  do 

último, apaixonados declarados; até seu Antônio do Pão, figura conhecida por todos, e 

Dona Isabel, que como diz Pedro Osmar, é a 'mãe' do Jaguaribe Carne, pois é mãe dele e 

do irmão Paulo Ró. São essas pessoas, que contam e fazem história.

O filósofo Michel Foucault revolucionou a história com a sua idéia de que a 

memória deve seve ser resgatada pelos discursos dos próprios sujeitos da experiência. 

Assim,  em  vez  de  garimpar  os  livros,  manuais,  compêndios  dos  historiadores 

tradicionais  para  narrar  a  memória  dos  habitantes  do  bairro  de  Jaguaribe,  em João 

Pessoa,  preferimos escutar as vozes dos moradores, capturar os olhares e gestos dos 

seus  habitantes:  redescobrir  o  bairro  e  a  idade  através  dos  próprios  discursos  dos 
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cidadãos,  dos  homens  e  mulheres  comuns  nos  pareceu  a  estratégia  adequada  para 

compreender  a  sua  essência  e  conhecer  o  “espírito  do  tempo”  que  rege  suas 

sensibilidades e inteligências.

Assim, pudemos assimilar suas experiências a partir dos registros das suas falas, 

cantos  e  gritos,  que  podem  ser  acessadas,  compartilhadas  e  reconhecidas  – 

coletivamente  –  pelos  usuários  do  Youtube  (site  em  que  disponibilizamos  nosso 

documentário). Apostamos na relevância do projeto – que é modesto (e possui matizes 

experimentais)  -  mas  que  pode  instigar  iluminações  para  as  novas  gerações  de 

jornalistas, cineastas, fotógrafos, pesquisadores, documentaristas.

Em suma, com o olhar e a escuta guarnecidos por uma tecnologia móvel (um 

celular  smartphone)  aprendemos que  é  possível  realizar  uma reportagem,  resgatar  a 

efervescência dos saberes e fazeres locais, e mais do que isso, descobrimos que tudo 

isso está ao alcance de qualquer um, que pode fazer a sua própria cobertura, reportagem, 

cinema, vídeo, sobre o bairro e a comunidade, com uma câmera na palma da mão.
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