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RESUMO 

 

Este memorial descreve o percurso de concepção e produção da websérie 

documental “Jacus”, que trata de acontecimentos marcantes e histórias de vida de 

pessoas de pessoas da cidade de Riachão do Jacuípe, no interior baiano. Para este 

Trabalho de Conclusão de Curso, foi gravado o episódio piloto intitulado Show do 

Tio Lio, que resgata a história de uma matinê infanto-juvenil realizada pelo produtor 

cultural Amarílio Soares durante as décadas de 1980 e 1990, que recriava o 

programa O Parquinho, apresentado por Tia Arilma na TV Itapoan. Hospedado na 

plataforma Youtube, o formato audiovisual escolhido foi a narrativa seriada, aqui 

chamada de websérie documental, um termo recente, nascido no processo de 

hibridização de novas tecnologias, numa discussão que esse trabalho também visa 

contribuir.  

 

Palavras-chaves: memória social; micro-histórias; metodologia da história de vida; 

perfil jornalístico; websérie documental. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este memorial descreve o processo de concepção do Jacus Doc, um produto 

audiovisual experimental pensado especificamente para as plataformas virtuais 

Youtube (canal Jacus Doc) e Instagram (@memorialjacuipense), através das quais 

os conteúdos se complementam. Jacus Doc trata-se de uma websérie interativa que 

destacará histórias de vida associadas a acontecimentos que marcaram Riachão do 

Jacuípe, cidade de cerca de 33 mil habitantes (IBGE 2010), situada no interior 

baiano, a 186 km de Salvador.  

 

No Youtube, o episódio piloto exibe brevemente a história da matinê infanto-

juvenil Show do Tio Lio, realizada pelo produtor cultural Amarílio Soares. Neste 

vídeo de aproximadamente 10 minutos, o produtor e as ex-participantes Esmeralda 

Soares, Marta, Leila e Élita Guimarães, relembram como eram as tardes de 

brincadeiras e apresentações artísticas no evento. O episódio piloto está disponível 

no seguinte link: www.youtube.com/watch?v=4y0dryFmtMw.  

 

Já o perfil do Instagram é dedicado a expandir estes conteúdos da websérie, 

utilizando o espaço das legendas para comentar algumas das imagens utilizadas 

nos episódios, além de disponibilização de materiais extras que não foram 

aproveitados no webdoc. É possível visualizar o perfil no link: 

www.instagram.com/memorialjacuipense 

 

Quanto ao embasamento teórico que sustenta esta produção, reflete-se aqui 

sobre o termo memória social e os seus processos de construção através da 

memória individual, além da relação entre jornalismo, documentário e memória. 

Para melhor explicar a concepção, o trabalho foi dividido em duas partes. Na 

primeira, trago os caminhos teóricos utilizados como base para justificar e nortear a 

realização da websérie. Nesta parte, contei principalmente com o suporte de autores 

como Maurice Halbwachs e Bill Nichols. Na segunda seção, abordo a estruturação 

do filme, onde constam os relatos sobre o surgimento da ideia, o processo de 

concepção e as dificuldades de produção. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4y0dryFmtMw
https://www.instagram.com/memorialjacuipense/
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Memória social e coletiva 

 

A memória sempre foi explicada através das mais diversas metáforas na 

literatura, no cinema, na música, na oralidade e em outros tantos tipos de 

manifestações artísticas e comunicacionais. Quando acionada, ela pode nos 

aparecer na forma de uma foto, na lembrança de um dia importante, numa história 

que nos era contada na infância e reproduzida até hoje, no sabor de uma comida 

que provamos e não esquecemos, num texto que nos marcou, na recordação da dor 

causada por uma determinada doença, na saudade de um ente falecido ou pode ser 

ainda “algo que você se lembre”, “algo quente”, “algo bem antigo”, “algo que o faça 

chorar”, “algo que o faça rir”, “algo que valha ouro”, como bem responderam os 

amigos idosos do menino Guilherme Augusto Araújo Fernandes, personagem do 

livro infantil homônimo, de 1946, da escritora australiana Mem Fox.  

 

Boas ou tristes, as memórias têm um importante lugar na formação das 

sociedades porque protegem os acontecimentos e a passagem de pessoas (e seus 

feitos) da ação volátil do tempo. O estudo da memória, na sua configuração 

antropológica, foi bastante influenciado pelas análises do sociólogo Maurice 

Halbwachs, considerado o pai das pesquisas sobre memória individual e coletiva. 

Para o autor, “é na sociedade que as pessoas normalmente adquirem suas 

recordações. É também na sociedade que recordam, reconhecem e localizam essas 

recordações” (Halbwachs apud PERALTA, 2007, p.6).  

 

Portanto, a sociedade é dada por ele como fonte de recordações, uma vez 

que a memória carece de uma “comunidade afetiva”, denominação adotada por ele 

para sintetizar o fenômeno do convívio social entre pessoas que determinam quais 

seres e acontecimentos merecem ser lembrados ou esquecidos. Segundo o 

sociólogo, a formação da memória está diretamente associada à participação em 

grupos sociais, que reforçam, negam ou acrescentam essas lembranças. Dessa 

maneira, o conceito de memória é entendido como a recuperação do passado 

vivido, que é construído por uma série de experiências que marcaram uma pessoa 
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e/ou um grupo. E este mesmo pensamento é compartilhado pelo historiador francês 

Pierre Nora:  

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 

ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e repentinas 

revitalizações (...). A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido 

no eterno presente, ela instala a lembrança no sagrado. A memória emerge 

de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há 

tantas memórias quantos grupos existem: que ela é, por natureza, múltipla 

e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. (NORA, Pierre, 1993, p.9) 

 

Assim, ao compartilhar suas lembranças, as pessoas encontram companhia 

umas nas outras, construindo relações. E é nessa rede de interação e 

compartilhamento entre as memórias em comum dos indivíduos que forma-se a 

identidade. Segundo Halbwachs, a memória reproduz a identidade do grupo e é 

este grupo, em particular, que determina o que deve ser lembrado e o que deve ser 

esquecido, assegurando ou negando sua continuidade no tempo e no espaço. No 

artigo Abordagens teóricas ao estudo da memória social: um resenha crítica, Elsa 

Peralta (2007) acrescenta a estes pensamentos de Nora e Halbwachs que existem 

diferentes modos pelos quais somos moldados, que, inclusive, podem acontecer de 

maneira consciente ou inconsciente, na esfera pública ou privada, de forma material 

ou comunicativa e de modo consensual ou conflitual. 

 

Na antropologia, o patrimônio cultural de uma sociedade é produzido e preservado 

pela memória social. Embora Halbswachs exalte esta última e a memória individual 

seja um elemento constitutivo dela, não se trata de uma hierarquia. A memória 

individual é tão importante quanto a social, visto que a interpretação da consciência 

individual é necessária para depreender o contexto maior, fora dela. Portanto, a 

relação de histórias de vida com o conceito de memória implica em produção de 

narrativas, visto que a memória social se constrói com lembranças individuais, que 

têm potencial valioso no desenvolvimento social e local, pois revela o todo social em 

que as pessoas estão inseridas.  
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Dessa massa de lembranças comuns, e que se apóiam uma sobre a outra, 

não são as mesmas que aparecerão com mais intensidade para cada um 

deles. Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto 

de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o 

lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações 

que mantenho com outros meios. Não é de admirar que, do instrumento 

comum, nem todos aproveitam do mesmo modo. Todavia quando tentamos 

explicar essa diversidade voltamos sempre a uma combinação de 

influências que são, todas, de natureza social. (HALBWACHS, 1990, p. 31) 

 

2.2 Memória e documentário 

 

Por medo do esmaecimento e para afirmar sua existência, o homem passou 

então a documentar as ideias, os saberes, os acontecimentos, as histórias, os 

sentimentos e tudo quanto fosse possível nos mais diversos suportes. Por isso, as 

memórias estão quase sempre atreladas à transmissão por narrativas, abordando o 

mundo em que vivemos. Nos primórdios, o principal recurso na disseminação de 

informações era a oralidade. Hoje, dispomos de um crescente número de métodos, 

plataformas e formatos sendo possibilitados pelas novas tecnologias, que nos 

ajudam a contar e espalhar histórias.  

 

Uma dessas alternativas é o cinema documentário, gênero que mesmo 

atualmente enfrenta problemas de teorização, vivendo em constante revisão do seu 

conceito justamente por causa do surgimento de novas práticas e tecnologias. Entre 

os estudiosos do tema o principal consenso parece ser o de que a história do 

documentário foi iniciada em 1922 com o filme Nanook of the North, de Robert 

Flaherty, que documenta a vida de um esquimó e sua família, residentes no ártico 

do Canadá. Em 1989, este clássico foi um dos filmes selecionados para 

preservação pela National Film Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados 

Unidos por ser considerado um marco histórico, estético e cultural. 

Um dos nomes mais fortes no estudo dessa área, o crítico e professor de 

cinema, Bill Nichols, exercitou a conceituação deste modo de produção audiovisual 

e uma de suas afirmações mais conhecidas é a de que “todo filme é um 

documentário. Mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a cultura que a 

produziu e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela” (NICHOLS, 
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2005, p.26). No entanto, neste exercício de definição, Nichols prefere manter o 

conceito aberto, de forma que o entendimento se dê sempre de maneira relativa e 

comparativa. Em síntese, não há uma definição exata para o que é um 

documentário, mas espera-se que o público seja capaz de determinar e reconhecer 

quando está diante de um. Ainda segundo o mesmo autor, os documentários já 

existentes são uma maneira de ajudar a identificar e definir. E é da seguinte maneira 

que ele tenta explicar: 

 

[...] como amor adquire significado em comparação com indiferença ou 

ódio, e cultura adquire significado quando contrastada com barbárie ou 

caos, o documentário define-se pelo contraste com filme de ficção ou filme 

experimental e de vanguarda (NICHOLS, 2005, p.47). 

 

Apesar disso, em 1948, a World Union of Documentary havia definido o 

documentário como: 

 

todo método de registro em celulóide de qualquer aspecto da realidade 

interpretada tanto por filmagem factual quanto por reconstituição sincera e 

justificável, de modo a apelar seja para a razão ou emoção, com o objetivo 

de estimular o desejo e a ampliação do conhecimento e das relações 

humanas, como também colocar verdadeiramente problemas e suas 

soluções nas esferas das relações econômicas, culturais e humanas. (DA-

RIN, 2004, p.14-15) 

 

Mas, para além do encaixe nesta definição internacional com preocupações 

éticas, pertencer a este gênero significa que estes filmes têm que exibir 

características comuns a produções anteriores que foram classificadas como 

documentário (convenções). Neste caso, apesar de não serem exclusivas do 

gênero, algumas práticas clássicas que ajudam a reconhecer são, por exemplo, o 

uso de comentário com voz de Deus (over), as entrevistas, imagens de arquivo, 

cenários naturais, câmera na mão/ombro, gravação de som direto, não direção de 

atores, inclusive respeitando o uso de atores sociais ou de pessoas em suas 

atividades e papéis cotidianos como personagens principais do filme (PENAFRIA, 

2001). No entanto, essas tentativas de definições do documentário dificultam olhar o 

documentário como um gênero em movimento e sempre deixarão de contemplar 
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alguma novidade, a exemplo dos documentários de animação, tais como Com 

Amor, Van Gogh (2017), em que os 65 mil frames foram pintados por 100 artistas.  

 

Em seus textos, Nichols questiona a estreita relação deste gênero com a 

realidade e argumenta que os filmes documentários não são uma reprodução da 

mesma. O crítico defende que, se assim fosse, haveria apenas uma cópia das 

coisas que já existem. “Ele não é uma reprodução da realidade, é uma 

representação do mundo em que vivemos”, distingue. Mesmo com essas 

convenções, a confusão de definição permanece, justo que a cada dia novas 

práticas e tecnologias surgem e reconfiguram o gênero.  

 

Nesta era informacional, convivemos diariamente com essas mudanças, 

presenciando o aparecimento cada vez maior de novos modelos de linguagem e 

novas formas de apresentação de conteúdos. E é neste mar diverso de recursos 

digitais disponíveis que os indivíduos incessantemente compartilham suas vidas e 

constroem suas memórias, justo que no ambiente virtual tudo vira rastro, memória e 

documento de existências.  

 

2.3 Webdocumentário e websérie documental 

 

O surgimento das mídias digitais provocou a ressignificação do 

documentário, possibilitando novas narrativas e formas de distribuição. Por 

características como velocidade, hipertextualidade, multimidialidade, interatividade e 

personalização, a internet apresenta-se como um verdadeiro laboratório de formatos 

para disponibilização de conteúdos audiovisuais. Desse conjunto de elementos e 

experimentações surge, da internet e para a internet, o formato webdocumentário.  

 

Pelo neologismo webdocumentário designamos um documentário cuja 

concepção e realização são feitas para a web e que é difundido pela web. 

Não se trata de um documentário no formato televisivo ou cinematográfico, 

de narração linear, que encontra na internet um enésimo espaço de 

difusão, mas um tipo de prolongamento do que foram os CD-ROMs ou 

DVD-ROMs: uma obra que utiliza as tecnologias da web e seus diferentes 

recursos multimídia. [...] O modo de narração dos webdocumentários é 

concebido de maneira que o leitor/espectador navegue pela interface de 
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forma totalmente deslinearizada. É ele quem conceberá de forma única o 

seu percurso pelo webdocumentário. (CROU apud BAUER,  2010, p.1) 

 

Um clássico exemplo brasileiro dessa iniciativa audiovisual é o 

webdocumentário Rio de Janeiro Autorretrato (2011)1, vencedor do 33º Prêmio 

Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O produto retrata o trabalho de um 

grupo de fotógrafos do Complexo da Maré, na Zona Norte, que se utiliza da 

fotografia de forma política para mostrar cenários de contraste social dentro da 

“cidade maravilhosa”.  

 

No site do projeto, inicialmente o usuário pode escolher entre quatro temas 

relacionados às imagens feitas pelos profissionais: cidade, pessoas, vida cotidiana e 

sonhos. Ao sobrepor o mouse sobre um deles, surge um slide de fotografias e uma 

frase. Ao clicar, inicia-se um vídeo em que os fotógrafos falam sobre o tema 

escolhido e suas relações com a comunidade em que vivem. No canto da tela 

aparecem opções de compartilhamento do vídeo em redes sociais (Facebook e 

Twitter), além de caixa de comentários. Estes recursos de interatividade 

particularizam essas produções na internet, possibilitando a inserção de materiais, 

ideias e comentários, fazendo do espectador um co-produtor de conteúdo.  

 

Outra experiência do tipo é o webdocumentário Maracangalha, produto do 

Trabalho de Conclusão de Curso de Beatriz Ribas pela Faculdade de Comunicação 

da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Em 2003, logo após dirigir este filme, 

Ribas desenvolveu um artigo com suas contribuições para uma definição do gênero 

webdocumentário. Segundo ela, 

 

Texto, fotografia, áudio, imagem estática e em movimento fazem parte de 

diversas micronarrativas conectadas por links, permitindo ao receptor fazer 

escolhas, optar por diferentes caminhos, dando liberdade para a 

compreensão sobre o tema. Através do hipertexto, o autor cons trói as 

micronarrativas, fazendo associações entre dados e permitindo que o 

usuário trace o caminho que for mais conveniente a seus interesses. 

(RIBAS, 2003, p.5) 

 

                                                 
1 Disponível em: http://riodejaneiroautorretrato.com.br/dev2011/Content/Swf/index_portugues.html  
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Nesse mesmo trabalho, Ribas considera outras possibilidades do 

webdocumentário, como a de aproximar o espectador do autor através dos recursos 

de contato por meio de chat e disponibilização de e-mail e números de telefone, no 

que acrescento ainda as redes sociais como o Twitter, Facebook, Instagram, entre 

outras. São essas capacidades de interação e de organização do conteúdo do 

webdocumentário que expandem a experiência permitida em documentários 

exibidos na TV e no cinema. E foi esse processo de desenvolvimento de novas 

ferramentas tecnológicas de exibição e interação multimídia que culminaram no 

surgimento de novas formas de produção e consumo de informação, tendo como 

exemplo o gênero websérie documental, termo ainda em recente investigação na 

literatura acadêmica.  

 

Apresentado no 38º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, no 

Intercom Rio de Janeiro, o artigo “Afinal, o que é uma websérie documental?”, de 

José Jullian Souza e Paulo Eduardo Cajazeira, da Universidade Federal do Cariri, 

no Ceará, compreende este novo audiovisual como um produto jornalístico.  

 

Uma vez que as fronteiras constituídas por cada um dos meios de fundem e 

se unificam no campo digital, elas originam novos produtos que necessitam 

de uma classificação como é o caso das webséries documentais. 

Apropriados pelo campo jornalístico, as webséries documentais são oriundas 

dos webdocumentários, que por sua vez são provenientes dos 

documentários produzidos para a TV e para o cinema. (SOUZA; 

CAJAZEIRA, 2015, p.2) 

 

Mais tarde, esse artigo viria a render um novo documento que continua a 

explorar o tema. Dos mesmos autores, publicado na Revista Comunicação, Cultura 

e Sociedade em 2016 “O estudo de Websérie documental na Universidade Federal 

do Cariri, Ceará, Brasil” ressalta que:  

 

A websérie documental permeia as diversas possibilidades de criação e 

desenvolvimento de novos modelos para o campo jornalístico, como forma 

de relacionar-se com o novo público mais participativo e a partir de uma 

maior proximidade e interatividade. Esses novos produtos se encontram 

difusos e em meio a diversas transformações que acompanham a evolução 
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do webjornalismo e das novas narrativas hipertextuais e multimidiáticas 

encontradas no meio digital. (SOUZA; CAJAZEIRA, 2016, p.6) 

 

Oriunda dos webdocumentários, as webséries permitem a criação de novas 

narrativas hipertextuais através da possibilidade de inserção de informações em 

diferentes formatos: textos, áudios, fotos, ilustrações e animações. Para os autores, 

essas funcionalidades digitais aplicadas estão escrevendo o futuro do audiovisual, 

que inclusive tem características próprias como narrativa, formato, duração de 

episódio e ambiente de circulação (SOUZA; CAJAZEIRA, 2015).  

 

Ambos os artigos da dupla são, sem dúvida, um marco no início dessas 

pesquisas no Brasil, mas possuem uma fragilidade quando deixam de fragmentar 

melhor o termo websérie documental para explicar a intrínseca proximidade do filme 

documentário com a realidade e desta, por sua vez, com o jornalismo. Nesses 

documentos, webdocumentário e websérie documental são dados como sinônimos, 

mas não há uma explicação firme para isto. Dessa maneira, poderia-se concluir que 

um webdocumentário necessita, automaticamente, ter narrativa seriada como 

pressupõe a websérie.  

 

No entanto, o Rio de Janeiro Autorretrato aqui citado configura-se como 

webdocumentário, mas não possui a serialidade típica de vídeos sendo postados 

com determinada periodicidade. Nele, todos foram publicados de uma só vez no site 

do projeto. Os dois trabalhos debruçam-se mais sobre as questões referentes às 

tecnologias disponíveis e de como o jornalismo se apropria delas e seus recursos 

para produzir conteúdos nos formatos de webdocumentário/websérie.    

  

Nestes pontos, os autores destacam, por exemplo, que esses formatos para 

a internet permitem ao consumidor a liberdade de escolha quanto à ordem em que 

se quer assistir os conteúdos e têm em comum a fragmentação da narrativa, sem 

definição obrigatória de início, meio e fim, onde o próprio usuário decide o caminho.  

 

O advento da Internet, no campo da informação e entretenimento, 

possibilitou diversas inovações tecnológicas, que propiciaram a criação e o 

desenvolvimento de um novo seguimento no campo audiovisual: os 
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webdocumentários ou webséries documentais. A fórmula conhecida de 

narratividade do documentário mais a junção das ferramentas da Web 

permitiram a hibridação entre o tradicional e contemporâneo, e assim, 

tornou-se possível visualizarmos a produção de um conteúdo audiovisual 

que ultrapassou as barreiras do cinema, da televisão e adentrou à Internet 

com características específicas: a narrativa hipertextual, multimídia e a 

interatividade permanente com o usuário. (Cajazeira; Souza, 2015) 

 

Apesar de não se definir nesses termos e enquadrar-se apenas como 

websérie, os oito episódios que formam a primeira temporada do produto Ita Pedra 

Baiana Bonita se aproximam do documental, possuindo parte das características 

aqui citadas pelos pesquisadores do tema. Dirigida por Marlon Delano com 

produção da Zuma Filmes, a websérie foi realizada em 2017 pelo Portal Itnet, do 

estado de Sergipe, e tem como proposta registrar, na voz dos moradores, histórias 

verídicas e lendas do imaginário popular de Itabaiana, cidade no agreste sergipano 

localizada a 57 km da capital Aracaju.  

 

Lançada no Youtube do Portal Itnet, a websérie se beneficia de quase todas 

as possibilidades da plataforma, sobretudo da interatividade. Na caixa de 

comentários do episódio piloto, nomeado A Feira, um usuário publicou a seguinte 

mensagem “Que produção fantástica e extremamente relevante para conhecer um 

pouco da história da feira de Itabaiana. Não conhecia essas história dos líderes 

políticos que destruíam o mercado um do outro”, escreveu. 

 

Feita em 2017, a websérie foi acessada para este trabalho no ano de 2018 e 

novos conteúdos já preenchiam o canal do Itnet no Youtube. Dessa maneira, era 

preciso procurar os episódios em meio a outros vídeos postados pelo portal desde 

então, prejudicando a experiência de personalização, mas sem deixar de fornecê-la. 

Explico: Ao assistir o episódio A Feira, a ferramenta de recomendação de vídeos 

relacionados do Youtube já sugeria ver o episódio seguinte, o Casa de Farinha. 

Essa possibilidade de saltar de um vídeo para outro através de um link, a hora que 

quiser, faz de Ita Baiana Pedra Bonita uma narrativa inserida nas potencialidades da 

internet. No entanto, se quisesse, por exemplo, saltar do episódio um para o cinco, 

este não estaria nas recomendações e teria que procurá-lo no variado acervo de 

conteúdo audiovisual publicado pelo site que não necessariamente se conecta com 
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os assuntos da websérie, o que dificulta o caminho do usuário, a personalização. 

Apesar disso, pelo fato de o Itnet ser um portal jornalístico e de entretenimento, é 

natural que o seu canal no Youtube seja um agregador das produções do veículo, 

que se misturam, abrindo espaço, inclusive, para o consumo de outros conteúdos.   

 

As investigações relacionadas a este formato ainda são recentes e tanto 

Souza quanto Cajazeira propõem novos estudos a partir da revisão dos conceitos 

de hibridização do cinema, televisão e internet na contemporaneidade. De qualquer 

maneira, algumas características próprias do formato já permitem classificar 

algumas produções como webséries documentais. Conforme eles, o que permite 

essa afirmação é a maneira de disponibilização do conteúdo audiovisual, que 

acontece de forma fragmentada em episódios, veiculados em plataformas digitais, 

criando expectativas no público sobre as narrativas futuras. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO JACUS DOC 

 

3.1 Ideia 

 

A ideia seminal deste projeto surgiu a partir de outro produto feito por mim, 

ainda em 2016, para a disciplina optativa de Temas Especiais em Fotojornalismo, 

na época ministrada pelo professor Rodrigo Rossoni. Para a atividade avaliativa da 

matéria, fiz uma fotorreportagem em vídeo registrando algumas passagens da vida 

e profissão do senhor José Santino da Costa, mais conhecido como Zé Cinderella, o 

último sapateiro da cidade. Figura muito conhecida do município, Seu Zé estava 

preocupado em ser o derradeiro nesse ofício, já que não encontrava alguém que 

quisesse aprender sua profissão e dar continuidade ao serviço de conserto de 

calçados em Riachão.  

 

A fotorreportagem foi transformada num vídeo de seis minutos2, reunindo as 

imagens e o áudio da entrevista. Feito em parceria com a colega Gess Alencar, o 

trabalho teve repercussão nas redes sociais e acabou sendo pauta nas rádios 

locais, que reproduziram o áudio. O vídeo foi postado no meu Facebook e em dois 

dias havia alcançado 10.250 visualizações e mais de 250 compartilhamentos. Nos 

comentários da publicação e nas mensagens via ferramenta inbox, os moradores 

começaram a me sugerir outras pessoas para serem documentadas e foi ali que 

enxerguei o potencial daquele projeto. A partir daí, me apeguei a ideia e decidi dar 

continuidade àquilo na forma de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Eis que, 

de forma engraçada, este TCC era mais do que uma exigência curricular da 

universidade, era uma exigência da cidade. 

 

Até então, a fotorreportagem com Seu Zé Cinderela tinha sido a minha única 

experiência em produção audiovisual. Faltava e ainda falta em mim muito 

conhecimento na área, mas vi que, além de bem aceito, o trabalho me permitiu 

ajudar a preservar a história dele e as memórias dos habitantes em torno do 

trabalho do sapateiro. Ademais, notei que no meio daqueles números da 

repercussão haviam espectadores de outras localidades, o que me fez pensar que o 

                                                 
2 A fotorreportagem “Zé Cinderella - O último sapateiro de Riachão do Jacuípe” pode ser conferida no 
link: https://bit.ly/2MpKc6f 
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webdocumentário seria uma forma de levar a cidade para fora dos seus limites 

territoriais.  

 

Quando pensei em fazer esse trabalho de recuperação dessas histórias me 

veio muito automaticamente a ideia de que deveria ser no formato audiovisual. E 

depois da experiência com Seu Zé Cinderela e as contribuições nas redes sociais, vi 

que era interessante continuar usando esses canais para receber colaborações das 

pessoas e fazer com que elas se sentissem parte desse projeto, co-autoras. Foi 

então que decidi usar a mesma ideia e praticamente os mesmos equipamentos 

para, agora, produzir a websérie Jacus Doc. 

 

3.2 Escolha do nome 

 

Inicialmente, o nome do projeto era “Os Jacuipenses”, em referência às 

séries “As Cariocas” (2010) e “As Brasileiras” (2012), televisionadas pela Rede 

Globo, que contavam histórias de vida baseadas em localizações geográficas. Em 

conversa com meu orientador, ele achou que o nome não estava muito atrativo e 

uma coisa que incomodava a nós dois era que o artigo “os” era definido demais. 

Fiquei na missão de encontrar um título melhor e comecei a fragmentar o nome da 

cidade, estudar a etimologia das palavras e a própria história de surgimento de 

Riachão do Jacuípe.  

 

A partir disso, comecei a pesquisar sobre jacus e ipês, elementos 

constituintes do nome da cidade. Abundantes durante a era colonial do país, o 

pássaro jacu e a árvore ipê eram muito encontrados nas margens dos rios dessa 

região. A fusão entre esses dois deu origem ao nome do Rio Jacuípe. Este, por sua 

vez, banha a cidade de Riachão e acabou por batizá-la. Dessa forma, terminei 

optando por seguir nas pesquisas sobre o pássaro porque achava o ipê pouco 

representativo localmente, visto que o pé de barriguda (ceiba glaziovii) é muito mais 

associado ao município devido à uma lenda que diz que, se alguém sentar debaixo 

desta árvore e uma folha cair, a pessoa imediatamente trocará de sexo.  

 

Então, por causa dessa relação do pássaro com o surgimento da cidade e, 

sobretudo, devido à sua excentricidade, sendo considerado ameaçado de extinção, 
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pensei no jacu como a personificação do povo jacuipense. Um povo que precisa ser 

mantido vivo, preservado e valorizado na sua diversidade humana. O jacu é uma 

ave de grande porte, em geral de cor escura, com um papo vermelho e saliente na 

zona da garganta. No tupi-guarani, jacu quer dizer “comedor de sementes”. Não à 

toa, essa ave sabe escolher os melhores grãos quando precisa se alimentar e é tida 

como “a galinha do café de ouro”, responsável por produzir um dos cafés mais caros 

do mundo, o Jacu Bird, uma invenção brasileira que aproveita os grãos expelidos 

pelo pássaro3. O produto exótico chega a custar R$ 90 o pacote de 100g4.  

 

No entanto, a palavra jacu também tem uma conotação negativa. Em 

algumas cidades interioranas do nordeste há uma expressão chamada “jacu-

baleado5” para se referir a pessoas que votaram em candidatos derrotados nas 

eleições. No sul e sudeste do país o termo também possui um significado jocoso e 

preconceituoso para se referir à pessoas vindas do interior, que são vistas como 

caipiras, desajeitadas, bobas, inocentes, sem malícia. Ainda assim, estes usos não 

me fizeram desistir do nome Jacus porque agora me parecia uma boa oportunidade 

para promover uma reapropriação e ressignificação da palavra, trazendo o jacu 

como símbolo da gente resistente à paisagem árida do sertão, assumindo a 

identidade interiorana, sem estar preso às suas condições e sim avançando no 

tempo e no espaço. 

 

3.3 Seleção dos personagens 

 

A partir dos nomes que me foram sugeridos pelas pessoas através do 

Facebook e também os que eu já tinha em mente, a etapa seguinte foi elencá-los, 

chegando a uma lista com mais de 25 personagens. Entre esses, selecionei quais 

histórias eram mais acessíveis e atrativas visualmente. Assim, inicialmente decidi 

que seriam cinco episódios: Tio Lio, com o Show do Tio Lio; Alana Adrielle, com o 

blog Hora da Verdade; o grupo de sanfoneiros Malvadinhos do Forró e sua 

presença nas tradicionais festas de São João, as irmãs idosas Vanildes e Valmirete, 

ex-candidatas a cargos políticos e figuras conhecidas por usarem looks iguais e, por 
                                                 
3 Revista GQ Brasil listou os cafés mais caros do mundo e o Jacu Bird aparece em 3º. Disponível em: 
https://gq.globo.com/Prazeres/Gastronomia/noticia/2016/01/os-5-cafes-mais -caros-do-mundo.html 
4 Preço consultado em junho de 2018 no site Shoptime: https://bit.ly/2trreUO 
5 Verbete no Dicionário Informal: www.dicionarioinformal.com.br/jacu -baleado/ 
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fim, Nilson do Acarajé, um baiano de acarajé com um mal humor engraçado que 

vivenciou alterações urbanas na cidade.  

 

No entanto, devido às limitações técnicas e de tempo de execução, a 

websérie limitou-se ao episódio piloto deste TCC, o Show do Tio Lio. Escolhidos os 

personagens para este vídeo, entrei em contato com eles e fui até suas casas 

explicar melhor a proposta. Nesses encontros, entreguei uma carta convidando para 

participar do projeto. Não houveram negativas, todos aceitaram e, a partir daí, criei 

roteiros de entrevista para cada um. 

 

3.4 Formato 

O formato escolhido foi uma narrativa híbrida que a literatura recente chama 

de websérie documental. Nascido na internet e para a internet, esse formato não é a 

mera disponibilização de um material em meio digital. Ele requer uma multiplicidade 

de mídia, por isso a criação do canal no Youtube e por isso o Instagram. Juntos, 

esses canais ampliam o processo de consumo do conteúdo, inclusive propondo 

caminhos que o espectador mesmo pode escolher, de maneira deslinearizada. 

Nessa dinâmica, as mensagens devem ter uma diversidade e assim os materiais 

são independentes e ao mesmo tempo relacionados.  

 

A websérie surge nesse processo de convergência da televisão com a 

internet, primeiro como um extensão das séries televisivas e depois se ampliando 

para um estilo próprio de narrativa. Na websérie, os espectadores podem assistir o 

conteúdo aleatoriamente, inclusive em dispositivos móveis, no intervalo do trabalho, 

na fila de espera, enfim. Eu li em algum lugar do qual não consegui recuperar 

depois que os episódios de webséries costumam ter entre 3 min e 10 min de 

duração e que as histórias não devem ser muito complexas por causa da demanda 

de atenção, visto que a internet é, ao mesmo tempo, maravilhosa e confusa.  

 

Desde o começo eu havia delimitado que o tempo dos vídeos deveriam ser 

curtos porque é um produto pensado justamente para essa plataforma e sabia que 

seria muito difícil segurar as pessoas assistindo a 30 minutos de vídeo no 

computador ou no celular. Nesse mundo digital trocamos muito de abas, são muitas 
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coisas sendo propostas ao mesmo tempo e eu queria fazer com que elas 

consumissem o máximo possível.  

 

Para ser websérie também é necessário que exista uma periodicidade 

definida na disponibilização dos episódios, se vai ser a cada semana, a cada mês, e 

esse é um defeito do Jacus Doc porque ainda não há essa definição, já que tenho 

minhas limitações e não possuo as condições ideais de produção. 

 

Mas voltando a falar da segunda plataforma, o vídeo é a base da websérie e 

o conteúdo dela se expanse através do perfil do Instagram, que conta e contará com 

material relacionado aos episódios, mas também possuirá conteúdos extras sobre a 

memória da cidade. O Instagram foi a forma que eu encontrei de manter o projeto o 

mais perene possível, onde eu possa ir alimentando com memórias gerais da cidade 

enquanto os novos episódios não saem, uma vez que o tempo e as condições de 

produção do conteúdo audiovisual são mais complexos. Outra vantagem desses 

canais é que a obra ganha inclusive maior circulação devido à divulgação 

espontânea das pessoas por meio da interação, marcando amigos para visualizar o 

conteúdo. 
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4. PRODUÇÃO 

4.1 Equipamentos 

 

Como a graduação em Jornalismo demanda bastante uso, e também porque 

tinha interesse em fotografia, pedi aos meus pais uma câmera DSLR de baixo custo, 

própria para iniciantes na arte, uma Canon T5, que foi usada para a produção da 

fotorreportagem de Zé Cinderela e também da websérie. Como as restrições de 

empréstimo do Laboratório de Fotografia (Labfoto) e Laboratório de Audiovisual 

(Lab.AV) não me permitiram viajar com a máquina da universidade, tive que 

produzir com meu equipamento. No entanto, a Canon T5 é bastante limitada em 

relação às disponibilizadas pelos laboratórios.  

 

Para o webdocumentário, investi na compra de uma lente 50mm f/1.8, um 

tripé simples, um cartão de memória classe 10 de 32Gb, um HD externo e um 

microfone Zoom H1n. Pensando em garantir a segurança do material gravado, optei 

por comprar um HD Externo para guardar praticamente tudo, além de manter os 

arquivos também no meu notebook, um Dell Inspiron Core i5, no qual editei os 

vídeos, assunto que trato mais adiante.   

 

4.2 Pré-produção 

 

O semestre 2018.1 iniciou em abril e o meu desejo era ter começado as 

filmagens ainda nas férias. No entanto, todos os equipamentos que comprei 

atrasaram a chegada devido à greve dos Correios que aconteceu em março. Assim, 

era praticamente inviável gravar as entrevistas sem o tripé e o cartão de memória. 

Quando estes foram entregues, a primeira coisa que fiz foi produzir imagens gerais 

da cidade, filmando pontos tidos como “cartões-postais” (a Igreja Matriz, a Feira 

Livre, a Praça Principal, o Rio Jacuípe).  

 

Mas antes do meu tripé chegar, já havia começado essas imagens com um 

equipamento que me foi emprestado por Anderson e Tânia Mascarenhas, pais do 

meu amigo Kavin, que trabalham com serviço de fotografia na cidade. Numa cidade 

do interior como a minha é bastante difícil encontrar quem tenha esses 
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equipamentos para alugar e, geralmente, quem os possui são pessoas que 

trabalham com isso, o que gera ainda mais dificuldade no empréstimo. 

 

Iniciar as gravações com takes da cidade foi a forma mais fácil de ganhar 

intimidade com os equipamentos, testando habilidades como manipular as 

configurações de vídeo da câmera, regular tripé, checar volume e ruídos do 

microfone, saber a autonomia da bateria e do cartão de memória e, assim adquirir 

segurança para entrevistar as pessoas. A princípio, eu não sabia exatamente como 

usaria essas imagens, mas tinha ciência de que era preciso apresentar a cidade 

visualmente e que precisaria delas para isso. Mais tarde, as filmagens viriam 

compor a abertura da websérie.  

 

4.3 Gravações 

 

Foi diante dessas gravações que percebi muitas das dificuldades que 

enfrentaria ao longo da produção. Em várias ocasiões, me desesperei por não 

conseguir encontrar o foco correto da câmera nem no modo manual, nem no 

automático; também não sabia ajustar corretamente o tripé; por vezes, o microfone 

capturava ruído de vento ou algum som inconveniente que eu não estava prestando 

atenção; a bateria da câmera começava a esquentar e diminuía o nível em 

entrevistas mais longas, tendo que usar o celular como alternativa na cena das 

irmãs dançando Ilariê, por exemplo.  

 

Enfim, filmar era muito mais complexo do que fotografar. Havia muito mais 

preocupações para lidar, principalmente para mim, que não tinha equipe auxiliar e 

nem experiência.  Houveram muitos desânimos nos quais achei que não seria 

capaz de realizar o filme.  

 

Em síntese, tive muita facilidade nas conversas com os entrevistados e a 

verdade é que isso acabou sendo um problema porque eu tive muitas horas de 

entrevista para decupar depois, sendo que a minha proposta era realizar um vídeo 

de até 10 minutos. Por outro lado, esse material não está perdido e me reservo a 

pensar em como posso usar ele. Alguns materiais, inclusive, podem servir de 
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depoimento para outros episódios, já que as pessoas foram narrando outras 

histórias curiosas que eu gostaria de amarrar numa pauta.  

 

4.3.1 Episódio piloto: o Show do Tio Lio 

 

Mesmo insegura, não havia mais motivo para esperar o início das gravações 

de entrevista. A primeira delas foi no dia 20 de abril com Amarílio Soares, o Tio Lio, 

na casa dele. Como Lio é aposentado, tinha mais disponibilidade para a filmagem e 

foi fácil encontrar um dia para gravar. Quando liguei para marcar, ele me disse que 

estava em seu estúdio e automaticamente pensei que este poderia ser o espaço da 

gravação. O estúdio fica na principal praça da cidade, onde acontecem quase todas 

as festas. No entanto, visitei o lugar e vi que, por dentro, não era exatamente como 

eu imaginava. Era pequeno para as necessidades de distância de filmagem com 

uma lente 50mm, não tinha isolamento acústico e, como é voltado para a rua, o 

barulho de carros e motos atrapalharia o áudio. Assim, combinamos de que seria na 

residência dele, que eu já havia conhecido no dia em que fui lhe entregar a carta-

convite para participar.  

 

No dia marcado, fui com minha irmã, Ísis, e meu cunhado, Lucas, para me 

ajudarem a monitorar a câmera e o microfone enquanto eu me ocupava em prestar 

atenção apenas nas perguntas e respostas da entrevista. Ambos são estudantes de 

odontologia e não têm conhecimento em audiovisual, mas eu precisava de auxílio e 

era com eles que podia contar no momento. Muito à vontade diante da lente, Tio Lio 

ajudou a conduzir a gravação, sugerindo lugar (sala), iluminação (luz da janela) e 

captura de som (alertando para ruídos que poderiam conflitar com a fala).  

 

Após configurar o foco da câmera, ajustar tripé e ligar o microfone, consultei 

o roteiro de perguntas e começamos a gravar. Nestas configurações, acredito que 

meu erro principal pré-gravação foi o enquadramento. Inexperiente, eu não me 

atentei para o ato das gesticulações e em algumas passagens Tio Lio ficou com o 

braço “cortado” no vídeo. Como era meu cunhado quem acompanhava o 

funcionamento da câmera, ele também não teve sensibilidade para esse problema.  

 



29 

 

 

Figura 1: Frame onde é possível notar o braço fora do quadro  

 

Na verdade, pedi a Lucas e Ísis que fossem comigo muito mais para me 

alertarem para outras coisas que eu já havia previsto. Com base nos meus testes de 

autonomia da bateria, memória do cartão e funcionamento da câmera, já sabia, por 

exemplo, que meu equipamento só gravava até cerca de 10min em qualidade HD 

(high definition), sendo necessário parar a entrevista e reiniciar em outro vídeo. 

Dessa forma, a cada 10min interrompíamos a conversa para começar outro arquivo. 

Isso acabava atrapalhando um pouco o ritmo porque, percebi depois, Tio Lio não 

voltava a fala para o ponto em que estava. Felizmente, isso não comprometeu 

partes importantes dos relatos. E, apesar disso, a entrevista fluiu bem. Ele estava 

disposto a falar e animado com suas lembranças da matinê.  

 

O que me deixou bem entusiasmada com nossa conversa foi a maneira como 

ele demonstrava saber bem o que era um documentário, contextualizando o evento. 

Lio entendia que aquilo que me contava era um material para ser visto por outras 

pessoas e explicava de forma que quem não vivenciou pudesse ter dimensão do 

que era a matinê. Mais tarde, fiz o teste do filme pré-montado com meu namorado, 

natural de Salvador, para ver se ele entendia a história que estava sendo contada e 

Arthur compreendeu sem dificuldade. 

 

Ao final da entrevista, pedi a Tio Lio que me cedesse imagens de arquivo do 

show e fiquei agradecida quando ele me disse que já havia separado tudo numa 

pasta digital nomeada “DOCUMENTÁRIO”. Entre esses arquivos, havia não apenas 
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fotos e vídeos do Show, mas também imagens aéreas da cidade, fotos de outros 

eventos realizados por ele, como o Baile Preto e Branco, festa na qual só era 

permitida a entrada com roupas nessas duas cores. Fiquei muito empolgada ao 

receber esse material extra, que serviu para criar a vinheta de abertura da websérie 

e também para alimentar o perfil do Instagram.  

 

Depois de Tio Lio, eu já tinha em mente que a próxima entrevista seria com 

Esmeralda (Smell), artista, educadora infantil e principal “eterna estrelinha” do 

Show, como o apontou o produtor cultural. A gravação foi feita entre a casa dela e a 

dos pais, que são conectadas pelo quintal. Quando conversamos para marcar o dia, 

pedi que ela se vestisse com alguma de suas roupas de apresentações artísticas. O 

traje foi decidido na hora, uma roupa de cigana bastante colorida que ela costuma 

usar para performances de dublagem e animação de aniversários infantis.  

 

Como a sala da casa dela era pequena e escura, escolhemos gravar no 

quintal, entre as plantas. A imagem ficou bastante nítida e bonita, com bastante cor. 

No entanto, o áudio me incomodou um pouco devido ao canto dos passarinhos. Em 

outras passagens, um alto-falante de carro de som publicitário também atrapalhou, 

mas eu não percebi que aquilo comprometeria a gravação e não a interrompi 

enquanto falava porque achava que o som estava distante e não seria captado, mas 

a sensibilidade do microfone foi mais alta.  

 

Ademais, foi fácil entrevistar Esmeralda devido ao bom humor dela, mas, em 

alguns momentos, tive dificuldades em fazê-la voltar ao assunto do Show do Tio Lio 

porque ela misturava outras histórias, mesclando passagens da sua vida enquanto 

artista e também animadora de festas infantis. Do meio para o final da conversa, o 

humor dela foi mudando quando tocamos no tema da valorização da arte na cidade. 

Esmeralda tem um filho que é violinista da Orquestra Castro Alves do Projeto 

Neojiba, em Salvador, e alega não ter condições de manter o jovem estudando na 

capital, já tendo passado fome para custear as passagens de ônibus duas vezes na 

semana.  

 

A discussão foi tomando contornos políticos, onde ela alega que o poder 

municipal deveria ajudar financeiramente nesses casos. No encontro com Tio Lio, 
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houveram reclamações similares quanto ao incentivo da cultura. Para Lio, a 

realização de eventos que dê visibilidade aos artistas é uma das alternativas para a 

valorização local. Nessas pontuações deles, comecei a enxergar questões que um 

vídeo de 10 minutos não daria conta de registrar, mas fazia-se necessário manter 

esse tom de confronto ao poder público municipal na fala de Esmeralda, 

expressando isso quando ela diz: “Riachão não incentiva a cultura. Infelizmente, 

essa é a realidade da minha cidade, mas não morreu dentro de mim a realização da 

artista, não. Eu continuo correndo atrás”.  

 

No final da entrevista, combinamos que gravaríamos uma performance de 

dublagem e ela mesma escolheu a música: Se me enamora el alma, de Isabel 

Pantoja. A cena foi gravada na sala da casa dela para que pudéssemos usar o som 

da televisão. O espaço era pequeno para a minha lente 50mm, que necessita de 

uma maior distância para enquadrar mais elementos na imagem. Por conta disso, 

filmei apenas da cintura para cima e o enquadramento ficou bastante complicado e 

a imagem ficou trêmulo porque resolvi manter a câmera na mão para ganhar maior 

distância. Devido à essa minha inexperiência, não pensei, por exemplo, numa 

solução melhor e mais fácil, que era continuar gravando do lado de fora da casa e 

usar o meu celular para tocar a música escolhida para depois substituí-la pelo áudio 

original da canção durante o processo de edição.  

 

Logo após essas duas gravações, sofri um acidente doméstico e queimei o 

braço esquerdo com água escaldante, ficando quase uma semana impossibilitada 

de manusear com destreza os equipamentos. Nesse meio tempo, comecei a buscar 

mais personagens que haviam participado do Show do Tio Lio e meu amigo, José 

Humberto, me contou uma história divertida da mãe dele, Élita Guimarães, que era 

fã de Xuxa Meneghel. Ela e mais duas primas se apresentavam como As Paquitas, 

o famoso grupo de meninas assistentes de palco da Xuxa. As primas, Marta e Leila, 

moram próximo a Élita e a minha vontade era gravar com as três juntas, revivendo 

as memórias. No entanto, não houve compatibilidade de agendas e comecei por 

Élita. Mais tímida que os entrevistados anteriores, ela começou a narrar as 

lembranças numa postura retraída, com os braços cruzados. Ao passo que fui me 

mostrando empolgada e sorridente com as histórias, ela gesticulou mais, sorrindo 

também. 
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Foi a partir de Élita que comecei a controlar melhor meus vícios adquiridos na 

época de repórter de jornal impresso. Para demonstrar que estou prestando atenção 

no que a pessoa está falando, criei o hábito de responder com “hum rum”, “sei”, 

“entendi” e derivados e, ao assistir os vídeos gravados com Lio e Esmeralda, vi 

como isso comprometia algumas passagens. Então, quando chegou a vez de gravar 

Marta e Leila, no dia 6 de maio, incorporei essas lições e diminui consideravelmente 

as minhas intervenções nesse sentido.  

 

Nesse dia, levei meus pais comigo porque, no meio de uma conversa com 

eles, descobri que as duas eram minhas primas. O pai delas é meu tio avô. Como 

não as conhecia, imaginei que levar meus pais ajudaria a quebrar o gelo e 

realmente ajudou bastante, inclusive porque minha mãe também chegou a participar 

do Show do Tio Lio e acabou fazendo boas perguntas. Terminamos tomando café 

em família, relembrando causos de infância e eu só conseguia pensar em como 

esse trabalho era mais do que só um documentário, mais do que só jornalismo. Era 

eu mesma retornando às minhas origens, voltando a abraçar minha cidade depois 

que precisei sair dela para morar na capital e cursar a graduação. 
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5. DECUPAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM 

 

Ao todo, as entrevistas do episódio foram gravadas no intervalo de cerca de 

duas semanas. Após cada gravação, eu assistia o material e fazia a decupagem do 

áudio para selecionar quais falas e/ou imagens eram relevantes para o filme. Ao 

final disso, o que ajudava na construção da narrativa eu coloria em verde e o que 

não servia colocava em cinza claro, sem destaque. Isso me ajudava a ver o que eu 

tinha à disposição e como poderia unir tais fragmentos de fala para construir a 

narrativa. Tendo feito as duas primeiras entrevistas, com Tio Lio e Esmeralda, tentei 

começar a montagem no software Adobe Premiere, encaixando os trechos 

escolhidos.  

 

Nisso, optei por esconder ao máximo a minha participação nas perguntas 

porque não queria que ficasse a sensação de que o documentário tivesse alguma 

relação com a minha experiência pessoal, mas sim entre o personagem/fato 

retratado e a memória social da cidade. No entanto, nem sempre isso foi possível e, 

em alguns momentos na edição, foi necessário manter minha fala "vazando" para 

deixar clara alguma passagem. Não foi proposital, mas a aparição dos personagens 

no filme acabou seguindo a mesma ordem das entrevistas: Tio Lio, Esmeralda, Élita, 

Marta e Leila.  

 

Ainda na edição, sabia que não conseguiria fazer mais do que juntar as 

partes desejadas. As minhas habilidades com o software era limitadas a coisas 

básicas que aprendi vendo tutoriais no Youtube e um curso rápido que o colega 

Tiago Oliveira, também orientado pelo professor Serafim, me emprestou. Logo, 

precisaria contratar alguém para me ajudar na finalização. Através da amiga 

Gabrielle Guido, conheci Geovana Côrtes e o namorado, Thiago Brandão, que me 

ajudaram nesse processo.  

 

No último dia de de maio, entreguei o filme montado, mas ainda sem os 

ajustes de fade-in e fade-out em imagem e som, com cortes secos e até mesmo 

algumas ideias embaralhadas. Geovana começou a mexer no projeto, mas não 

demorou a transferir o serviço para Thiago porque precisou viajar para Portugal. Ele 

já tem experiência com documentários e estava finalizando um de outro cliente, o 
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Orin, de Henrique Duarte. Foi excelente contar com ele. Thiago me deixou menos 

insegura, entendendo que se tratava de um produto completamente experimental e 

conseguiu melhorar bastante o material, escondendo meus erros.  

 

Eu tinha comigo um vídeo do Show do Tio Lio em 1993, cedido pelo próprio, 

mas a qualidade da imagem era baixa e a filmagem era tremida em muitos trechos. 

Foi justamente um desses trechos trêmulos que eu havia colocado no final. Thiago 

acabou visualizando um pedaço melhor do vídeo, no qual Tio Lio faz um jogo de 

perguntas com as crianças e diz “Vocês aí, fica de olho nesse pessoal. Aliás, não 

precisa. Eu acho que vocês são bonitinhos e educados e não vão querer soprar [as 

respostas], tá certo?”. Em seguida, ele indaga ao time participante “Quantas notas 

tem uma escala musical?” e a plateia sopra “Sete!”. Irritado, Tio Lio reclama: “Cala a 

boca, menino!”. Thiago deixou até o “Sete!”, mas eu achei extremamente divertido 

manter a reclamação como um ponto de contradição na história, mostrando que não 

era tão simples lidar com tantas crianças.   

 

Para contextualizar o momento histórico retratado, entre os anos 80 e 90, 

utilizamos VTs dos programas da Tia Arilma e da Xuxa, encontrados no próprio 

Youtube, em canais ditos nostálgicos nos quais os conteúdos estavam postados há 

anos. Como esse TCC não tem pretensões de uso comercial do filme e nem haveria 

monetização do vídeo na plataforma, achei por bem fazer estas inserções para 

ilustrar como a cidade se relacionava com os produtos culturais do período, 

provando que, mesmo distante dos grandes centros urbanos, não estava isolada e 

consumia TV, tanto na sua face local (Tia Arilma) quanto na nacional (Xuxa). 

 

Para a vinheta de abertura e também na subida dos créditos, a música 

utilizada é Fama de Sambador, do Samba de Roda das Pedrinhas, grupo 

jacuipense formado por idosos moradores do povoado das Pedrinhas. Sou 

apaixonada pela cultura de samba de roda da minha cidade e estou sempre nos 

festivais que lá resistem. Ao publicar no Facebook que estava em busca de CD’s ou 

faixas digitais dos grupos locais, uma ex-colega da minha irmã, Mikaelly Carneiro, 

neta do líder da banda, comentou que me daria um CD e levou até minha casa.  
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6. CRIAÇÃO DO CANAL E DO PERFIL 

 

Como a ideia de fazer essa websérie surgiu através de contribuições em 

redes sociais digitais, não havia como fugir dessas plataformas se eu quisesse 

continuar recebendo feedbacks da população e sugestão de novos personagens e 

histórias. Além disso, para ter efeito de websérie era necessário conter 

minimamente características como multimidialidade e interatividade. Para tanto, 

foram criados um canal no Youtube para a disponibilização dos episódios e um perfil 

no Instagram para servir como uma mídia complementar ao webdoc, mas cada uma 

se basta de forma independente.  

 

No canal, ficarão apenas os vídeos (máximo 10 minutos), com breve 

descrição sobre o tema de cada episódio. Enquanto isso, o perfil no Instagram 

receberá fotos, vídeos, textos-legendas com diversos tipos de materiais, desde os 

que não foram aproveitados no webdoc até conteúdos diversos sobre a memória da 

cidade, como, por exemplo, o panfleto da programação do São João de 1989, 

quando Riachão do Jacuípe recebeu artistas como Zé Ramalho, Gonzaguinha, 

Amelinha e Trio Nordestino. 

 

No Youtube, há uma chamada para acompanhar o conteúdo complementar 

no Instagram e neste há um link que leva para o canal da websérie. Ambas as 

plataformas permitem a interação e abrem espaço, por exemplo, para a 

participação, sugestão, compartilhamento de opiniões, experiências, conhecimentos 

e interesses. Cada publicação vai possibilitar um diálogo sobre os temas e pessoas 

ali retratadas, estabelecendo uma espécie de colaboração. 

 

Na vinheta de abertura do canal foi usada uma imagem cedida pelo 

estudante Rodrigo Bernardo, filho de Tio Lio, para ser a marca da websérie. Ele 

criou a imagem em 2017 unindo mais de 3.000 fotos tiradas do centro da cidade, na 

região da Igreja Matriz, um dos cartões-postais de Riachão. Para a tipografia, utilizei 

uma fonte rústica com estética próxima da literatura de cordel, arte oriunda do 

homem sertanejo, do interior nordestino. 
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Figura 2: Printscreen do perfil no Instagram com link chamando para o Youtube 

 

 

 

Figura 3: Capa da vinheta de abertura da websérie 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das adversidades, acredito que foi importante realizar este trabalho, 

em tirar do papel uma ideia guardada desde 2016, e me sinto feliz em entregá-lo 

para a universidade e, principalmente, para a cidade. O processo de produção na 

prática me fez dialogar com inúmeras questões éticas sobre documentário e a forma 

de se representar pessoas de maneira respeitosa. Acredito que essa realização foi o 

momento em que mais aprendi durante a graduação na Ufba.  

 

A produção deste filme me ensinou não só sobre a prática profissional, mas 

também acerca da história da minha cidade e sobre mim mesma. Durante o início 

da graduação, eu era apelidada de Caloura Riachão e, embora isso nunca tenha me 

ofendido, pelo contrário, suponho que a intenção era dar ênfase na minha origem 

caipira, no meu sotaque carregado e no meu desconhecimento em relação à 

dinâmica da cidade grande. Infelizmente, Riachão do Jacuípe não tinha muito 

espaço para abrigar meu sonho de ser jornalista e por isso é maravilhoso retornar a 

ela e devolver o que a capital me ensinou. Consegui enxergar o cinema e o 

jornalismo como armas imagéticas, capazes de refletir e pressionar politicamente, 

reativar projetos e pessoas.  

 

Reconheço que o filme possui falhas técnicas devido à minha 

experimentalidade no gênero audiovisual/documentário, mas, como disse uma vez o 

escritor Peter Druker, é mais importante fazer as coisas que devem ser feitas do que 

fazer as coisas como devem ser feitas. Eu tinha expectativas muito altas para esse 

webdoc que se mostraram impraticáveis de realizar num curto espaço de tempo, 

viajando entre duas cidades. As minhas limitações me fizeram aceitar que não 

conseguiria entregar um material de qualidade e não era assim que eu queria que 

as pessoas o vissem.  

 

Na produção, enxerguei quais eram meus erros amadores ao assistir o 

material após a filmagem e passei a pesquisar formas mais sofisticadas de 

entrevistar e filmar para os próximos episódios. Espero que o piloto lançado também 

me ajude a atrair uma equipe disposta a participar das futuras gravações e, assim, 

conseguir um resultado ainda melhor. 
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Com certeza o Jacus Doc é uma ideia em continuidade. Não para aqui. 

Novas histórias virão guiadas pelo desejo de que mais Jacus se tornem conhecidos. 

Espero que este trabalho seja capaz de divulgar os fatos e as existências em 

Riachão do Jacuípe, preservando não somente as memórias individuais, mas 

também a memória coletiva da cidade. Tenho esperança ainda de que os 

moradores se identifiquem nos relatos documentados, nas lembranças 

compartilhadas a partir das interações com as pessoas e os fatos retratados e que o 

olhar de outros lugares do mundo se volte para a cidade. Afinal, como diria Jean-

Luc Godard, “a questão não é de onde você tira as ideias, é para onde você as 

leva”. Portanto, o principal objetivo deste projeto é contribuir na produção de um 

documento que sobreviva como uma memória social da cidade.  
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9. ANEXO A: Episódios seguintes 

 

Além do piloto, estão previstos mais quatro episódios na continuidade deste projeto 

de websérie. São eles: 

 

Episódio 2: Hora da Verdade 

Já em processo de montagem, o Hora da Verdade é o episódio que relembrará o 

polêmico quadro jornalístico de mesmo nome apresentado entre os anos de 2008 a 

2010, na Rádio Gazeta (104,9 FM), pela então radialista Alana Adrielle. Neste vídeo, 

Alana e ex-ouvintes contam quais eram as pautas do noticiário, os hábitos em volta 

da audiência que escutava o quadro no horário do almoço, recordando e 

reproduzindo bordões criados por ela, trazendo suas inspirações ancoradas em 

programas televisivos sensacionalistas como o Se liga, Bocão, exibido pelas 

emissoras locais TV Aratu e Record Bahia.  

 

Em entrevista já gravada, a jornalista relata ainda as confusões políticas do abuso 

de poder pelo domínio da Rádio Gazeta, de concessão comunitária, e sua posterior 

expulsão do veículo após contrariar a administração municipal. A saída da rádio 

culmina com o surgimento do seu próprio blog6, também chamado Hora da Verdade, 

ativo até os dias de hoje, sendo o mais lembrado nas pesquisas Top of Mind.  

 

 

Figura 4: Banner do blog com destaque para o apoio da rádio concorrente 

                                                 
6 Blog Hora da Verdade: www.horadaverdade104.blogspot.com 
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A narrativa audiovisual segue com sua trajetória de ascensão no jornalismo, 

migrando para a capital e se tornando repórter do programa popularesco Ronda, da 

TV Aratu, onde está há mais de um ano. Esse aprofundamento histórico na vida 

profissional de Alana tem por objetivo dar visibilidade à representatividade dela, 

levando o nome da cidade e pautando jornalisticamente. 

 

O episódio menciona também o fato de ela ser a primeira repórter transexual na 

televisão brasileira aberta e quais os enfrentamentos quanto à aceitação social da 

sua sexualidade em Riachão do Jacuípe e após iniciar na TV. Aparecerão nesse 

vídeo também o chefe de jornalismo da TV Aratu, Pablo Reis, e Conceição Oliveira, 

mãe da jornalista, ambos já entrevistados. Ainda serão gravadas conversas com 

pelo menos duas ouvintes da época, tendo garantida Elizabete de Jesus, que foi 

empregada doméstica durante os anos de transmissão do programa.  

 

Episódio 3: Sanfona Malvada 

 

Há mais de 30 anos em atividade, o grupo de sanfoneiros Malvadinhos do Forró, 

fundado por Godoaldo de Jesus, o Dinho dos Oito Baixos, é atração obrigatória das 

tradicionais festas de São João da cidade. A música “Ciganinha”, no estilo pé de 

serra, de autoria própria, é tida como um hino do evento municipal e fica “na boca 

do povo” jacuipense durante essa época.  

 

Classificado em 3º lugar no 6º Festival de Sanfoneiros da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (Uefs) em 2013, Seu Dinho deu esse nome divertido à banda após 

um sujeito pernambucano lhe ouvir tocar e elogiar-lhe: “Você tá malvadinho”, 

fazendo um trocadilho com seu apelido. Além de Dinho, existem dois cantores e um 

backing vocal e, a depender do tamanho do show, tem-se formações que variam 

com outros senhores tocando instrumentos como zabumba, triângulo, bateria e 

baixo.  

 

Assim como nos episódios anteriores, o principal foco é a memória coletiva da 

cidade e como a banda se relaciona com ela. As entrevistas serão baseadas na 

presença marcante da banda no São João, de como a demanda popular os fez 
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passar de atração alocada no palco alternativo, o Poeirão, para o palco principal, A 

Quadra, relembrando, assim, a história de surgimento e carreira do grupo. 

 

 

Figura 5: O grupo Malvadinhos do Forró figurando entre as atrações de destaque anunciadas  

no São João 2018 da cidade 

 

O vídeo também contemplará a alteração da paisagem da cidade durante esse 

período com a decoração da praça de shows e chegada de ex-moradores e turistas, 

que movimentam o fluxo nas ruas e comércios. Além do grupo, serão ouvidos 

frequentadores da festa para opinar sobre a representatividade da banda e 

historiadores locais para falar sobre a tradição dos festejos de São João para a 

cidade. 

 

Episódio 4: Queremos ser prefeitas 

 

Ex-candidatas a cargos políticos na cidade, as irmãs idosas Vanildes e Valmirete 

foram professoras da rede municipal e são figuras conhecidas por usarem roupas 

iguais. Vaidosas e festeiras, elas costumam sair nas ruas com vestes brilhosas, 

peças infantis e de outras décadas. Por causa dos longos cabelos, elas foram 

apelidadas de Vanusa e Vanderléa em referência às duas cantoras que ficaram 

famosas no programa Jovem Guarda, apresentado por Roberto Carlos e exibido 

pela TV Record na década de 60.  

 

Solteiras, as irmãs moram juntas desde que nasceram e têm um forte laço de 

cumplicidade. Na casa delas, localizada no centro da cidade, criam oito animais, 

sendo seis gatos e os cachorros Tigrão e Lovax. Val e Vetinha — como chamam 
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uma a outra — mantêm um carro há mais de dez anos guardado na garagem do 

imóvel. Inicialmente, o automóvel foi comprado para servir de carro de som numa 

campanha eleitoral e, para protegê-lo, elas mandaram construir um muro na lateral 

da casa, mas o carro acabou ficando preso na construção, sem ter como sair.  

 

Como estão velhinhas, as irmãs são um tanto desconfiadas e apresentam sinais de 

senilidade. Cinco visitas foram feitas à elas para conquistar a confiança e, nestas, 

foram realizadas pré-entrevistas onde se colocam à disposição em participar da 

série. Este seria o segundo episódio a ser gravado para o Jacus Doc, mas, no dia 

marcado para a gravação, elas se esqueceram do encontro e viajaram para um 

povoado. No meio disso, Vanildes foi diagnosticada com síndrome do pânico e 

preferi seguir com o episódio Hora da Verdade.   

 

Para esse vídeo, penso em trazer ainda o lado religioso das duas com suas 

presenças na missa da Igreja Matriz, mostrando como a cidade ainda é 

predominantemente católica. Ambas são pessoas falantes e ativas e é assim que 

serão representadas, com uma certa exploração do exótico e incomum nas suas 

roupas e hábitos. Contudo, o episódio deverá ser mais lento, sem pressa, com elas 

andando a pé para resolver quase tudo, retratando o ritmo de vida nesta cidade 

interiorana, abordando ainda os planos políticos que elas tinham quando se 

candidataram em eleições, o que viram mudar na cidade ao longo dos anos e o que 

ainda esperam para o município.   

 

Episódio 5: Point do Nilson 

 

Prato largamente consumido na Bahia, o acarajé costuma ser preparado e vendido 

por mulheres. Em Riachão do Jacuípe, o quitute mais conhecido da cidade é feito 

por um homem. Nilson ou Nilsão do Acarajé tinha um ponto fixo debaixo de um 

gazebo na praça em frente à Igreja Matriz, no Centro. No entanto, como Riachão foi 

um dos municípios escolhidos para a passagem da tocha das Olimpíadas 2016, a 

prefeitura decidiu revitalizar a praça e colocou tudo abaixo em maio de 2015, 

fechando o espaço com tapumes.  
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O baiano então teve que mudar seu ponto para a praça da Câmara de Vereadores, 

que não fica muito distante, mas impactou na procura da clientela. A tocha passou 

pela cidade, mas não deu tempo a praça ficar pronta e continuou cercada, gerando 

inconformismo em parte da população. O isolamento chegou a ser pixado em 

protesto contra a derrubada da antiga praça, criticando o projeto “modernesco” e o 

corte de árvores centenárias. Na entrevista, procurarei saber como e quando Nilson 

começou o ofício, quais as dificuldades depois que teve que mudar de ponto, o que 

ele acha da revitalização da antiga praça e porquê não voltou para lá após a obra.  

 

Também será explorado o seu típico mal humor tido como divertido. O baiano de 

acarajé é conhecido pelo seu atendimento peculiar aos clientes. Entre as frases 

mais clássicas dele está o “Pimenta, fiínho [filhinho]?”, acompanhada da pergunta 

dos consumidores: “Arde baiana?”, ao que ele responde “Se não ardesse era 

ketchup”.  
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ANEXO B: Roteiro de entrevista 

 

Perguntas para Amarílio Soares (Tio Lio) 

1. O que era o Show do Tio Lio? 

2. Quando começou? 

3. Por que o senhor resolveu fazer? 

4. De onde veio a ideia do evento nesse formato de brincadeiras e 

apresentações? 

5. Como o senhor anunciava o começo da matinê? “Senhoras e senhores, vai 

começar o show…” Era algo assim? 

6. Como surgiu esse apelido Tio Lio? Tem alguma relação com o apelidos de 

Tia Arilma? 

7. Com que frequência acontecia o Show do Tio Lio? Quanto tempo durou? 

8. Tinha prêmios para as crianças? Quais eram? 

9. Quem eram as crianças que se destacavam? Quem elas são hoje? 

10.  Quais eram os artistas que elas imitavam naquela época? 

11. Como as crianças se inscreviam para participar? 

12. Como era montado um espaço? Tinha uma palco? 

13. Como você conseguia produzir esse evento? Tinha algum apoio financeiro? 

14. Você acha que esses shows ainda seriam bem recebidos na Riachão de 

hoje? Ou as pessoas estão querendo outros formatos?  

15. O que era a infância daquela época em relação a de hoje?  

16. Qual é a liberdade de ser uma criança nascida no interior? 

17. Você se considera uma pessoa importante na história de Riachão? 

18. O que você ainda sonha culturalmente para Riachão? 

 

Perguntas para as demais entrevistadas 

1. Quais são suas principais lembranças do Show do Tio Lio? 

2. Quantos anos você tinha quando começou a participar? 

3. Quais foram suas apresentações? Você imitava artistas? Quais? 

4. Quais eram os artistas que você ouvia nessa época? 

5. Teve alguma apresentação que te marcou? Como era o figurino? 

6. Você ensaiava?  

7. Como seus pais viam esse evento? 

8. Como você enxerga a situação do lazer hoje na cidade? 

9. Você acredita que essa infância que teve foi melhor do que as crianças têm 

hoje? Por quê? 

10. Qual foi a importância do Show do Tio Lio para Riachão? 

11. O que esse evento representa hoje na sua memória? 
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